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1 JOHDANTO 

Tämä maapuhdistamoiden kustannusten arviointimenetelmä on tarkoitettu haja
asutusalueelle rakennettavien pienten maapuhdistamohankkeiden kokonaiskustannusten 
arviointiin. Kustannusarviossa tarkastellaan osakustannusten avulla kokonaiskustan
nusten muodostumista silloin kun rakennushankkeen laajuus vaihtelee paikallisten 
olosuhteiden ja maapuhdistamoon johdettavan jätevesimäärän vuoksi. Osakustannuk
siin lasketaan maaperätutkimus-, suunnittelu-, kaivutyö-, putkiasennus- ja materiaa
likustannukset. Rakennushankkeen toteuttamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa, 
käytetään luotettavia materiaaleja ja työvoimakustannukset perustuvat ammattitaitoisen 
työvoiman käyttöön. 

Lasketut kokonaiskustannukset sisältävät yhden talouden jätevesien käsittelyyn 
tarkoitetun maapuhdistamon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset 
eivät sisällä alennuksia, eikä materiaalien kuljetuskustannuksia. Julkaisussa käytetty 
pumppaamon kustannusarvio perustuu betonirenkaista rakennettuun pumppukaivoon. 
Kustannuksissa käytettyihin hintoihin sisältyy arvonlisävero. 

Arvion antamat kustannustiedot ovat tavanomaisen vaikeusasteen kustannuksia. 
Kokonaiskustannuksia voivat nostaa vaikeat kaivuolosuhteet, materiaalien pitkät 
toimitusmatkat, rakentamisajankohdasta aiheutuva työvoiman vaikea saatavuus ja 
arviota pienempi oman työn osuus. Vastaavasti kokonaiskustannuksia alentavat saadut 
alennukset, kilpailutilanne urakoitsijoiden välillä ja arviota suurempi oman työn osuus. 
Kustannusarviossa käytetyt maarakennuskustannukset ovat pääkaupunkiseudun 
urakoitsijoiden tuntihintoja. Putkiurakassa on käytetty I paikkakuntakalleusluokkaa. 

TULOVIEMÄRI JAKOVIEMÄRI 

SAOSTUSKAIVO 

Kuva 1. lmeytysjärjestelmän osien nimet. 

JAKOPUTKI 

IMEYTYSPUTKI 

TARKASTUS- JA 
TUULETUSPUTKI 
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SAOSTUSKAIVO 

TUULETUS- JA 
TARKASTUSPUTKET 
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JAKOVIEMÄRI 

KOKOOMAPUTKET 

Kuva 2. Maasuodatinjärjestelmän osien nimet. 

2 YLEISTÄ 

JAKOPUTKI 

IMEYTYSPUTKI 1n1 

KOKOOMAKAIVO 

PURKUPUTKI 

Tekstiosuudessa selvitetään millä edellytyksillä tietty materiaali tai työmenetelmä on 
valittu, käytettäessä erilaista menetelmää tai materiaalia, on kokonaiskustannuksissa 
erikseen otettava huomioon valinnasta aiheutuvat muutokset kustannuksissa. Vertailu
hintana on ilmoitettu useamman samaan käyttöön tarkoitetun tuotteen keskiarvohinta, 
ellei erikseen ole muuta mainittu. 

Maaperäkäsittelymenetelmien kokonaiskustannukset on jaoteltu seuraavasti: 

- materiaalikustannukset, 
- rakennuskustannukset, 
- maaperä- ja suunnittelukustannukset. 

Materiaalien kokonaiskustannukset on saatu vertailuhinnoista, jotka on määritelty 
seuraavasti. Tuotehinta on valmiin tuotteen hinta, jolloin tuote sisältää kaikki 
asentamisessa tarvittavat osat. Tuotehinta on annettu sekä valmistuotteille, että osista 
valmistetuille tuotteille. Esimerkiksi betonirenkaista rakennetun saostuskaivon tuote~ 
hinta sisältää kaikki tarvittavat betonirengaskaivot osineen. Tuotehinta muodostuu 
tarvikkeista tai osista. Osahinta saadaan laskemalla yhteen kaikki yksittäiset tarvik
keet ja materiaali, joista osa muodostuu. Osa voi olla esimerkiksi betonisen saostus
kaivon yksi sellainen kaivonrengas, johon on tehty tarvittavat läpiviennit ja asennettu 
tiivisteet muiden osien yhteenliittämistä varten. Osahinta muodostuu yksikköhinnoista. 
Yksikköhinta on materiaalin yksikkömäärän hinta. Materiaali voidaan hinnoitella 
massan, pituuden, pinta-alan, tilavuuden, kappalemäärän tai jonkin muun mitattavan 
ominaisuuden perusteella. Tässä julkaisussa yksikköhinnalla tarkoitetaan materiaalin 
myyntimäärän perustetta, jolloin hintaan sisältyy raaka-aine ja valmistus. Yksikköhin-
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ta ei ole sama kuin pienin myyntierä. Pienin myyntierä voi olla huomattavasti 
suurempi kuin yksikköhinta, kuten esimerkiksi käyttöluokka IV suodatinkankaan 
yksikköhinta lasketaan mk/m2 mukaan ja pienin myyntierä on 5 x 100 m2• 

Materiaalikustannukset perustuvat valmistajien tai maahantuojien ohjehinnastoihin 
sekä puhelintiedusteluihin, joten eri valmistajien tuotehinnat eivät aina tuotekohtaisesti 
ole vertailukelpoisia. Hintoihin vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: kuuluuko kansiston 
kiinnitys kaivohintaan, onko tuotteessa käytetty raaka-aine sama kuin kilpailijalla, 
onko tuote vanhaa varastoa ja mallia, maanlaajuiset tarjouskampanjat ja varastotilanne. 
Vertailuhinta on saatu laskemalla keskiarvo useasta samanlaisesta tuotteesta, ja jos 
tuotteita on ollut monta, on kallein ja halvin jätetty pois vertailuhintaa laskettaessa. 
Hinnat eivät sisällä kuljetuskustannuksia. 

Materiaalihankinnoissa ei ole otettu huomioon pienintä myyntierää. Omatoimirakenta
jalle hankintahinta voi muodostua kalliimmaksi kuin esimerkiksi urakoitsij~lle, koska 
urakoitsija saa paremmat alennukset isoista eristä. Vastaavasti omatoimirakentaja voi 
ostaa tarjoustuotteita eri paikoista, jolloin hinta voi olla huomattavasti edullisempi 
kuin ohjevähittäismyyntihinnalla ostettaessa. 

Kokonaishintoihin vaikuttavat saatavat alennukset, hankintamäärät ja ajankohta. Be
tonirenkaista rakennettujen kaivojen hinnat on laskettu vesi- ja ympäristöhallituksen 
mallipiirustusten mukaan. Muovikaivot eivät sisällä ankkurointikustannuksia ja 
muovisten kokoomakaivojen hinnat on laskettu valmistajan ohjehinnastossa esiintyvän 
salaojakaivohinnan perusteella. 

Pumppaamon kustannukset perustuvat rakennuspaikalla rakennettuun betoniseen 
pumppukaivoon. Pumppukaivoon tulevasta vedestä on kaikki kelluva ja hajoamaton 
kiintoaines poistettu. Pumppaamo sijaitsee saostuskaivon jälkeen ja pumppuna käyte
tään kestävää pumppausolosuhteisiin tarkoitettua pumppua. Säätöjärjestelmä sisältää 
pumpun käynnistyksen, pysäytyksen ja erillisen täyttymishälytyksen. 

Rakennuskustannukset jakaantuvat maarakennustöiden kustannuksiin ja putkiasen
nuskustannuksiin. Massat, konetöiden kestoajat ja oman työn osuus perustuvat sekä 
Karimon selvitykseen että vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuun Työmaiden 
työsuunnittelun tietokortteja vuodelta 1988. Tietokortteihin sisältyy Helsingin kaupun
gin maarakennusalan kunnallisteknillisten töiden taloudellisuusstandardeja, joita 
soveltaen konetyön kaivuajat on laskettu. Putkiasennuskustannukset perustuvat 
työehtosopimukseen (Putkijohto- ja putkieristysalan työehtosopimus ja suorituspalk
kaustyöt 1994). 

Maaperäkustannukset perustuvat laboratoriossa tehtävän maaperänäytteen rakeisuus
analyysin kustannukseen. Suunnittelukustannukset perustuvat Karimon (1990) 
selvitykseen siten, että hintatiedot on korjattu vuoden 1994 toukokuun tasoon koko
naisindeksin avulla. 

Kustannuksissa on oletettu, että rakentaja tekee itse kaikki ns. aputyöt. Jollei näin 
voida menetellä, on lisäkustannukset huomioitava hankkeen kokonaiskustannuksia 
laskettaessa. 

Rakennuttajan tekemäksi aputyöksi on katsottu seuraavat työt: raivaus, esivalmistelut, 
tavaran hankinta, kuljetukset, lapiotyöt, kaivoasennusaputyöt, lävistysyhteiden reikien 
piikkaus, rakennuspaikalla tehtävien läpivientien tiivistys lävistysyhteitä käytettäessä, 
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kaivonrenkaiden tiivistys, eristeiden ja suodatinkankaiden levitys, maaperän tiivistämi
nen suunnitelmien mukaiseen tiiviyteen ja maaperänäytteiden ottaminen. Kaivukustan
nuksia laskettaessa on kaivutyöhön laskettu aputyöksi merkinnäyttö kaivukoneelle ja 
lapiotyöt. Aputöitä vähentävät valmiiden kaivojen ja elementtiosien käyttö. Betoniren
gaskaivoissa luotettavaan tiiviyteen päästään joko käyttämällä EK-kaivonrenkaita 
timanttiporaustiivisteillä varustettuna tai käyttämällä valmiskaivoja. 

3 MATERIAALIKUSTANNUKSET 

3.1 Yksikköhinnat eri tarvikkeille 

3.1.1 PVC- ja PE-putket ja osat, suodatinkankaat ja eristyslevyt 

Putkistomateriaalin kustannukset on laskettu käyttäen standardoituja putkia ja osia. 
Imeytysputkena käytetään joko valmiiksi rei'itettyä imeytysputkea tai rakennuspai
kalla rei'itettyä maaviemärikäyttöön soveltuvaa putkea. Imeytysputkena ei saa käyttää 
valmiiksi rei'itettyä salaojaputkea. Kokoomaputkena käytetään joko salaojaputkea tai 
rakennuspaikalla rei'itettävää maaviemärikäyttöön soveltuvaa putkea. Suositeltavinta 
on käyttää kokoomaputkena sisältä sileää ulkopinnalta aallotettua muovista salaojaput
kea. Tässä julkaisussa putkesta käytetään yleisnimitystä tuplasalaojaputki. Betoniren
gaskaivojen välillä käytetään muhvitonta putkea ja T-kappaleena käytetään haarayh
dettä. Putkiston läpivienti betonikaivoon on laskettu muovisen De 110 lävistysyhteen 
mukaan (liite 1 ). 

Vertailuhinnat putkille ja putkiosille maapuhdistamossa: 

Jakokerroksen putkisto (liite 1 ): 

Jakoputki 
Imeytysputki 
Kulmayhde 45 
Kulmayhde 90 
Kaksoismuhvi 
Tarkastusputki 
Tulppa 

Kokoomakerroksen putkisto (liite 1): 

Kokoomaputki reiätön 
Kokoomaputki rei'itetty 
Kulmayhde 45 
Kulmayhde 90 
Kaksoismuhvi 
Tuuletusputki 
Tuuletusputken hattu 

28,00 
29,00 
29,00 
39,00 
24,00 
28,00 
19,00 

26,00 
27,00 
33,00 
43,00 
25,00 
26,00 
19,00 

mk/m 
mk/m 
mk /kpl 
mk /kpl 
mk /kpl 
mk/m 
mk /kpl 

mk /m 
mk/m 
mk /kpl 
mk /kpl 
mk /kpl 
mk/m 
mk /kpl 

Suodatinkankaan vertailuhinta on maasuodattimen alimman suodatinkankaan hinta. 
Suodatinkankaan käyttöluokka on IV ja painoluokka yli 300 g/m2, sekä veden lä-
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päisevyys vähintään 3,5 l/m2 min. Kangas on neulasidottua polypropeenia tai polyes
teriä. 

Vertailuhinta maasuodattimen alimmalle suodatinkankaalle (liite 1): 

Suodatinkangas KL IV 6,20 mk/m2 

Maahan asennettavan eristyslevyn hinta on suulakepuristetun polystyreenisolu
muovieristelevyn hinta. Levyn paksuus on 50 mm, lyhytaikainen puristuslujuus 
~ 60 kPa ja pitkäaikainen puristuslujuus ~ 200 kPa. Solumuovin lämmönjohtavuus on 
A = 0,03 W/m 0 C. Eristykseen voidaan käyttää myös muita materiaaleja, jolloin 
lämmöneristyskyky määrää materiaalin paksuuden (liite 1). 

Vertailuhinta lämmöneristyslevylle (liite 1): 

Lämmöneristyslevy 39,50 mk/m2 

MUHVIHAARA MUHVIKULMA 

HAARAYHOE KULMAYHOE 

IT½ MUHV I PUTKI m 
Ur 1- ... ..... -- J 8/ 

Kuva 3. PVC-putkiosien nimet. 

3.1.2 Betonitarvikkeet, valurautakansistot ja kumibitumitiivistysnauhat 

Betonirenkaina on laskettu käytettävän B-lujuusluokan uurreliitosrenkaita. Rengas
tyyppi määrää kuinka muut tuotteet soveltuvat betonirenkaan kanssa käytettäväksi. 
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Vertailuhinnat uurreliitosrengasvalmisteille Oiite 2): 

Kaivonrengas (ds x h) 600 X 500 97,00 mk /kpl 
Kaivonrengas (ds x h) 800 X 500 159,00 mk /kpl 
Kaivonrengas (ds x h) 1000 X 500 189,00 mk /kpl 
Kaivonrengas (ds x h) 600 X 1000 177,00 mk /kpl 
Kaivonrengas (ds x h) 800 X 1000 260,00 mk /kpl 
Kaivonrengas (ds x h) 1000 X 1000 349,00 mk /kpl 
Pohjarengas (ds x h) 600 X 1000 240,00 mk /kpl 
Pohjarengas ( ds x h) 800 X 1000 351,00 mk /kpl 
Pohjarengas (ds x h) 1000 X 1000 481,00 mk /kpl 

Kansilaatan hinta on umpilaatan hinta. Kansilaatta varustetaan miesluukulla silloin 
kun laatan koko on suurempi kuin ds 600 mm. Miesluukun vapaa-aukon halkaisijan 
on oltava yli 500 mm. Luukun on oltava tiivis ja lapsiturvallinen. Lapsiturvallinen 
tarkoittaa lukitusmekanismia, joka estää lapsia avaamasta kantta silloin kun kansi on 
lukittu. Kansilaatan aukkovaraus ilmoitetaan kantta tilattaessa, joillakin valmistajilla 
on miesluukku valmiina kiinni kansistossa, jolloin voidaan valita joko keskeisesti tai 
epäkeskeisesti sijoitettu miesluukku. Miesluukku voi olla joko pyöreä, tai neli-kul
mainen. Käytettäessä betonikantta on sen oltava muodoltaan sellainen, ettei se siirry 
sivusuunnassa työntämällä pois aukon päältä, eikä ole liian raskas. Tavallinen 600 mm 
betonikansi painaa noin 70 kg. Puistoissa ja pihoissa betonikannen on kestettävä 22 
kN kuormat (A-luokka), pihat joilla liikennettä ei ole rajoitettu kansiston on kestettä
vä 88 kN kuorma (B-luokka). Yleensä maapuhdistamon kaivot sijaitsevat alueella, 
jossa ei ole liikennekuormitusta, jolloin kuormitusta aiheuttavat lähinnä ilmasto ja 
maastossa liikkuvat kulkuneuvot. 

Vertailuhinta betoniselle kansilaatalle Oiite 2): 

Kansilaatta 
Kansi laatta 
Kansi laatta 

ds 600 
ds 800 
ds 1000 

84,00 mk /kpl 
132,00 mk /kpl 
174,00 mk /kpl 

Kansisto valitaan käyttöolosuhteiden mukaan. Valurautakansistoa valittaessa täytyy 
tietää kannen kestävyys, halkaisija ja kehyksen kiinnitystapa. Valurautakannen 
nimellissuuruuden ollessa 600 mm, on vapaa-aukko vähän yli 500 mm. Kehysten ja 
kansien koot ovat valmistajakohtaisia, joten eri valmistajan kansi ei aina sovi toisen 
valmistajan kehykseen. Valurautakannen vahvuus valitaan seuraavasti: piha-alueen 
ulkopuolella, paikassa missä ei ajoneuvoilla liikuta, riittää 5 tonnin vahvuus, piha
alueilla kansiston on kestettävä 25 tonnin kuormitus. Valurautakansistoon kuuluu 
kehys, joka yleensä hinnoitellaan erikseen. Kehys kiinnitetään kansilaattaan tai 
kaivonrenkaaseen esimerkiksi bitumilla, tai kehys voidaan kiinnittää valmiiksi 
kansilaattaan betonivalimolla. Kustannuksiin valitun valurautakannen nimellissuuruus 
on 600 mm, kansi kestää 5 tonnin kuorman ja kehys 40 tonnin kuorman. Valurauta
kansiston lukitusmekanismi valitaan käyttöolosuhteiden mukaisesti. Kustannukset eivät 
sisällä lukitusta betonirengaskaivoissa. 
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G/ l J3---;------ KANSILAATTA 

LÄ VISTYSYHDE LÄPIVI ENTITI IVISTE 

1 1 
1 1 
1---- -- ---1 
1 1 

_ ___.__· ·o =--·...____ 

Kuva 4. Betonirengaskaivon osien nimet. 
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~---KANSI 

.. VAPAA AUKKO 
r::. 

Kuva 5. Valurautakansisto betonirengaskaivossa. 

Vertailuhinta valurautakansistolle Oiite 2): 

Kehys NS 600 40 tn 
Kansi NS 600 5 tn 

307,00 
254,00 

KEHYS 

-BETONIRENGAS 

mk /kpl 
mk /kpl 

Uurrerenkaiden liitoksiin on laskettu käytettävän kumibitumitiivistenauhaa, joka 
kiinnitetään esisivelyaineen avulla tai lämmittämällä. Muita uurreliitosrenkaan 
vaakasaumojen tiivistämiseen käytettäviä materiaaleja ovat mm. erilaiset solukumi
ja muovitiivistenauhat. Pitkäaikaisia käyttökokemuksia näistä rakenteista ei ole, joten 
betonirenkaiden liitokset on laskettu kumibitumitiivistenauhan mukaan. 

Vertailuhinta tiivistysnauhalle Oiite 2): 

Kumibitumitiivistysnauha 10 x 50 19,00 mk/m 

3.2 Osista kootut tuotteet 

3.2.1 Kaivot 

Saostuskaivo 

Saostuskaivo voidaan tehdä betonirenkaista vesi- ja ympäristöhallituksen mallipiirros
ten VYH 37 .10 ja 37.33 mukaisesti tai valita tehdasvalmisteinen saostuskaivo. 
Mallipiirrosten mukaan saostuskaivon kansisto on 20 cm korkeammalla kuin ympäröi
vä maasto, jolloin kaivo sijaitsee alueella jossa ei liikuta ajoneuvoilla. Kaivon 
yläosarakenteena voidaan myös käyttää kartiorengasta, jolloin kansilaatan liitos 
kaivonrenkaaseen jää pois ja rakenteesta tulee yksinkertaisempi. Tällöin joudutaan 
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käyttämään kartiorenkaan ja kannen välillä korotusrenkaita haluttaessa päästä malli
piirrosten mukaiseen korkeuteen, jolloin tiiviys vastaavasti heikkenee. Käytettäessä 
kartiorengasta, asennetaan kartio siten, että maanpinnalta on suora näköyhteys kaivon 
sisässä olevaan haarayhteeseen, ei niin että haarayhde jää kartion kulman taakse 
piiloon. Alttiimpia vuotokohtia kaivorakenteissa ovat ensimmäisen metrin matkalla 
olevat rengasliitokset maanpinnalta katsottuna. Kaivon yläosan vuoto aiheuttaa 
sulamis- ja sadevesien pääsyn kaivoon jolloin viipymä pienenee ja saostuskaivon 
toimivuus heikkenee. Saostuskaivon alaosassa tapahtuva vuoto on tavallisesti kaivosta 
ulospäin, jolloin maaperä saastuu ja jos turvaetäisyys saostuskaivosta talous
vesikaivoon on liian pieni, voi talousvedestä tulla juomakelvotonta. 

Kustannuksiin on laskettu B-lujuusluokan uurreliitosrenkaista kumibitumitiivis
tenauhalla tiivistettävät kaivot. Betonikannet ovat 600 mm halkaisijan kaivonrenkaan 
kansia ja valurautakannet 5 tonnin 600 mm kansia, kehys kansistoon sopivia 40 tonnin 
kehyksiä. Putkistojen läpiviennit on laskettu tehtäväksi muovisilla tehdasvalmistetuilla 
läpivienti y hteillä. 

Vertailuhinnat betonirenkaista rakennetuille saostuskaivoille Oiite 3). 

Mallipiirroksen VYH 37.10 mukainen 
Kahdesta kaivosta 3-osainen betonirengaskaivo 

betonikansistolla 
valurautakansistolla 

Mallipiirroksen VYH 37.33 mukainen 
Kolmesta kaivosta 3-osainen betonirengaskaivo 

betonikansistolla 
valurautakansistolla 

Jakokaivo 

4032 mk 
5075 mk 

4973 mk 
6539 mk 

Jakokaivo tehdään 0 600 mm betonirenkaista tai valitaan tehdasvalmisteinen jako
kaivo. Kaivo rakennetaan niin, että se voidaan helposti tarkastaa ja tarvittaessa 
puhdistaa. Jakokaivon jakomekanismi voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Tässä 
virtaaman jakamiseen on käytetty mekanismia, joka muodostuu muovisesta muhvikul
masta ja säätöosasta. Säätöosa on osa putkea, johon on sahattu sileäreunainen V
muotoinen aukko, jonka kautta virtaavan veden määrää voidaan säätää siten että 
kaikkiin jakoputkiin tulee yhtä suuret virtaamat. Säätöosa voidaan toteuttaa joko 
lisäämällä se muhvikulmaan, tai lisäämällä kulmayhteeseen pistoyhde, johon säätöosa 
voidaan liittää. Käyttämällä muhvikulmana WC-muhvikulmaa, päästään pieneen kor
keuseroon jakoviemärin ja jakoputken välillä. 

Vertailuhinta betonirenkaista rakennetulle jakokaivolle Oiite 3). 

Betonikannella 
Valurautakannella 

814 mk 
1335 mk 
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Kuva 6. Saostuskaivo betonirenkaista. 

Kuva 7. Jakokaivo betonirenkaista. 

SAOSTUSKAIVO 

KOLMESTA KAIVOSTA 

SAOSTUSKAIVO 

KAHDESTA KAIVOSTA 

LEIKKAUS A - A. 
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Kokoomakaivo 

Kokoomakaivo voidaan rakentaa betonirenkaista, muoviputkesta tai kokoamalla 
kaivoelementeistä. Betonirengasliitokset toteutetaan samoin kuin saostuskaivoa 
rakennettaessa. Tärkeää on riittävä korkeusero kokoomaputken ja purkuputken välillä, 
sekä kaivoon tulevan kokoomaputken ulkonema, joka helpottaa näytteen ottoa 
kokoomaputkesta. Kokoomakaivoon tuleva vesimäärä on usein ajoittaista tai niin 
vähäistä, että luotettava näyte saadaan otettua vain riittävän pitkällä aikavälillä. 
Betonirenkaista rakennettaessa käytetään vähintään 600 mm halkaisijakoon renkaita, 
ja muoviputkesta rakennettaessa on halkaisijakoko vähintään 315 mm. Käytettäessä 
automaattista näytteenotinta, on näytettä otettavan putken alle mahduttava 10 litran 
astia. Jos näyte otetaan kokoomaputkesta käsin, pitää putken alle mahtua vähintään 
litran astia siten, ettei näyteastiaan pääse kaivon pohjalla mahdollisesti olevaa vettä. 
Rakennettaessa kokoomakaivo muoviputkesta pienimmällä halkaisijakoolla, soveltuu 
kaivo vain käsin tapahtuvaan näytteenottoon. Kaivossa pitää olla myös liet~pesä, kun 
kokoomakerroksen vedet johdetaan purkuputken kautta pois kaivosta. Vertailuhinta on 
laskettu betonikaivolla 10 cm lietepesän mukaan ja muoviputkesta valmistetulla 
kaivolla 20 cm lietepesän mukaan. 

Vertailuhinta betonirenkaista rakennetulle kokoomakaivolle (liite 3). 

Betonikannella 
Valurautakannella 

805 mk 
1327 mk 

Vertailuhinta muoviputkesta rakennetulle kokoomakaivolle (liite 3). 

Teräs kannella 1321 mk 

KOKOOMAKAIVO BETONIRENKAISTA KOKOOMAKAIVO MUOVIPUTKESTA 

LEIKKAUS A - A LEIKKAUS B - B 

Kuva 8. Kokoomakaivo betonirenkaista ja muoviputkesta. 
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Putkimateriaalin laskenta on suoritettu mallipiirrosten VYH 37.35 (imeytyskenttä) ja 
VYH 37.40 (maasuodatin) mukaisille yhden talouden järjestelmille ohjekirjasessa 
"Pienet jäteveden maapuhdistamot" (Santala 1990) olevien taulukoiden 8 ja 9 mitoi
tusluokkien perusteella. 

Kustannuslaskelmassa on käytetty seuraavia määritelmiä: 

Imeytyksen J akokerroksen 
Luokka putki pituus pinta-ala 

Imeytyskenttä lk 1 2 X 7,5 m 20 m2 

Imeytyskenttä lk 2 2 X 9,5 m 25 m2 

Imeytyskenttä lk 3 2 x13,0 m 34 m2 

Maasuodatin lk 1 2 X 8,0 m 20 m2 

Maasuodatin lk 2 2x 6,0 m 17 m2 

Imeytyskentän putkisto 

Putkistoon on laskettu kaikki osat jakokaivosta tarkastusputkeen. Läpiviennit kaivoon 
kuuluvat kaivokustannuksiin. Imeytysputkena on joko rakennuspaikalla ehjästä 
putkesta poraamalla rei'itetty sadevesi- tai viemäriputki, tai asennusvalmis imeytys
putki. Imeytysputkena ei saa käyttää valmista salaojaputkea, koska salaojaputken 
rei'itys ei sovellu imeytyskäyttöön. Putkena käytetään maarakentamiseen soveltuva 
putkea, joka on lujuusluokaltaan vähintään M-luokkaa. Rakennettaessa imeytysputkis
to viemäriputkesta käytetään muhvillista 6 m putkea, samoin käytettäessä sadevesiput
kea muhvi kuuluu täyspitkän putken hintaan. Jakokaivosta lähdettäessä ensimmäinen 
kulmayhde viemäriputkella on laskettu 45° kulman mukaan. Käytännössä kulmasta 
tulee pienempi ja kustannus on näin muutamaa markkaa halvempi. Imeytys- ja sade
vesiputkea käytettäessä muhvikulma on joustava taivutuskulma 0-90°. Mikäli jako
tai tarkastusputken halkaisija on eri kokoa kuin imeytysputken halkaisija, tarvitaan 
jatkoyhde. Tällöin jatkoyhde asennetaan sellaiseen kohtaan ettei yhde vaikuta nesteen 
virtaukseen imeytysputkessa, yleensä imeytysputken loppuun ennen muhvikulmaa tai 
muhvikulman jälkeen tarkastusputken alkuun. 

Tavallisesti maaperä imeytyspinnan korkeudella sisältää riittävästi bakteerien tarvitse
maa happea, jolloin imeytysputken tarkastusputkea ei käytetä tuuletusputkena, vaan 
tarkastusputken pää suljetaan riittävän tiiviillä, mutta helposti irrotettavalla tulpalla. 
Imeytyskentän tarkastusputkitulpan sijainti maapinnan suhteen on joko riittävän 
korkealla siten, että putken pään on helppo huomata, tai maapinnan alapuolella siten 
suojattuna, ettei yli kuljettaessa putkisto vahingoitu ja tarvittaessa tarkastusputki 
saadaan helposti auki. Mikäli imeytysputkisto halutaan huuhdella, ei tarkastusputkea 
saa asentaa vinoon huuhtelua varten, vaan tarkastusputken jälkeen lisätään vinoon 
asennettava huuhteluputki. Tarkastusputki on imeytyskentän nestepinnan tarkastamista 
varten, mikäli putki on asennettu vinoon, ei tarkastusta ole helppo tehdä. Mikäli 
tarkastusputkea käytetään tuuletusputkena, rakennetaan putki kuten maasuodattimen 
kokoomaputken tuuletusputki. Jos imeytyskentässä ei käytetä joko suodatinkangasta 
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Kuva 9. lmeytyskentän putkisto laskennassa käytetyillä kokoonpanoilla (2 x 7,5 m). 

P = muhviton putki 
MP = muhviputki 
M = metri 
KY = kulmayhde 
MK = muhvikulma 

TARKASTUSPUTKI 

TK = taivutuskulma 
IH = ilmastushattu 
T = tulppa 
JAK = jakokaivo 
KM = kaksoismuhvi 

TUULETUSPUTKI 

LUMIRAJAN 

YLÄPUOLELLA 

~~,¼.. 

YHDISTETTY TARKASTUS- JA HUUHTELUPUTKI 

Kuva 10. Tarkastus-, tuuletus- ja huuhteluputki. 
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tai pontattua eristelevyä estämään yläpuolisten maamassojen tunkeutuminen imeytys
putkistoon, ovat huuhteluputket välttämättömiä. Kustannuksissa ei ole huomioitu 
huuhteluputkea, mikäli sellainen rakennetaan, lisääntyvät kustannukset putken osuuden 
verran, noin 100 mk huuhteluputkea kohti. Vertailuhinnassa on käytetty keskiarvoa, 
joka on saatu laskemalla putkistolle hinta kolmella eri putkihalkaisijalla: 110, 117/100 
ja 90/80 mm. 

Vertailuhinnat imeytyskentän putkistolle Oiite 4) 

lk 1 
lk 2 
lk 3 

Maasuodattimen putkisto 

775 mk 
898 mk 

1107 mk 

Maasuodattimen jakokerroksen putkisto kootaan samalla periaatteella kuin imeytys
kentän putkisto. Kokoomakerroksen kokoomaputkena käytetään joko salaojaputkea 
tai rakennuspaikalla rei'itettyä viemäriputkea. Kokoomaputken on sovelluttava 
maarakentamiseen, jolloin lujuus on vähintään M-luokkaa. Yleensä täyspitkät putket 
sisältävät muhvin, mutta tarvittaessa kaksoismuhvit lasketaan käytetyn putkipituuden 
mukaan. Kokoomaputkien tuuletusputket toimivat samalla tarkastusputkina. Tuule
tusputkien tulee yltää lumirajan yläpuolelle. Tuuletusputken hattuna käytetään joko 
valmista tuuletushattua, putkitulppaa rei'ityksellä tai tarkoitukseen sopivaa putkiosaa. 
Kustannuslaskelmissa hattuna on käytetty putkitulppaa, jonka alapuolelle putkeen 
porataan tuuletusreiät. Tuuletusputken hatun on oltava sellainen, ettei putkeen pääse 
sadevesi, eläimet eikä kasvit, ja hatun on myös estettävä putkeen pääsyn roskilta ja 
puista lähteviltä lehdiltä. Alipaineventtiiliä ei saa käyttää, koska venttiili estää 
ilmanvaihdon. Mikäli kokoomaputket halutaan huuhdella, käytetään erillisiä huuhtelu
putkia kuten imeytyskentässäkin. Huuhteluputket lisäävät kustannuksia noin 200 
mk/huuhteluputki. Vertailuhinnassa on käytetty keskiarvoa, joka on saatu laskemalla 
putkistolle hinta kahdella eri putkihalkaisijalla: 110 mm ja 117/100 mm. 

Vertailuhinnat maasuodatinputkistolle Oiite 4). 

lk 1 
lk 2 

3.2.3 Putkistojen läpiviennit kaivoihin ja liityntäasennukset 

1660 mk 
1430 mk 

Putkistojen läpiviennit kaivoon voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Läpivienti voi 
olla vesitiivis, hiekkatiivis tai tiivistämätön. Läpiviennin tulee maarakentamisessa aina 
olla elastinen maan painumisen ja vuosittaisen ilmastovaihtelun maaperään aiheut
taman rasituksen vuoksi. Jakokerroksessa on putkiliitosten oltava vesitiiviit, koska 
vuotava liitos voi aiheuttaa imeytyskentän kuormittumisen pelkästään vuotavasta lii
toskohdasta. Liitosten on kestettävä paine, joka liitoskohdassa liitokseen aiheutuu. 
Jako- ja kokoomakerroksessa liitokseen ei kohdistu veden aiheuttamaa painetta, vaan 
liitokset rasittuvat lähinnä maamassojen kuormituksesta. Liitoksissa käytettävien 
tiivistemateriaalien on kestettävä vedessä olevat aineet. Kokoomakaivon läpivientien 
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Kuva 11. Maasuodattimen putkiston eräs kokoonpanomalli (2 x 8 m). 

p = muhviton putki IH = ilmastushattu 
MP = muhviputki T = tulppa 
M = metri JAK = jakokaivo 
KY = kulmayhde KM = kaksoismuhvi 
MK = muhvikulma KOK = kokoomakaivo 

tiiviys on laskettu hiekkatiiviyden mukaan lukuunottamatta betonikaivoja, joiden 
läpiviennit ovat vesitiiviitä kaikissa laskelmissa. Putkistojen läpivienneissä käytetään 
läpivientiyhdettä, valmistiivistettä tai muuta luotettavaa tiivistystapaa. Valmiskaivoissa 
liitännät ovat tehdasvalmisteisia, jolloin ne yleensä ovat valmiiksi vesitiiviitä. Raken
nuspaikalla tehtävät läpiviennit on kustannuksissa laskettu kaivohintoihin mukaan. 

Liityntäasennuksiin käytettävät putket voivat olla joko muhvillisia tai muhvittomia. 
Yli 6 metriä pidemmillä liityntämatkoilla on edullisempaa ja helpompaa käyttää 
6 metrin muhvillista putkea, alle 4 metriä lyhyemmillä ja paljon osia sisältävillä 
liityntämatkoilla tulee edullisimmaksi käyttää muhvitonta putkea ja muhvillisia osia. 
Tässä laskelmassa saostuskaivojen välillä on käytetty muhvitonta putkea ja muhvillisia 
osia, tuloviemäri on toteutettu 6 metrin muhvillista putkea käyttäen. Saostuskaivojen 
välit kuuluvat saostuskaivojen hintaan. Kustannuslaskelmassa saostuskaivon eri 
renkaiden välisen yhdysputken pituutena on käytetty yhtä metriä, jolloin putken 
tullessa kaivoon 10 cm ja renkaan seinämävahvuuden ollessa 80 mm jää renkaiden 
väliin noin 60 cm asennustilaa. Asennustila voi olla pienempikin, mutta asennustilan 
jäädessä alle 30 cm, on liitoksen teko kaikkine työvaiheineen hankalaa. Myös hiekan 
tiivistäminen kaivovälissä ja liityntäputkien alla voi olla jopa mahdotonta. Mikäli 
renkaiden perusta on liikkumaton, eikä routimista tapahdu, voidaan joissakin tapauk
sissa renkaat asentaa toisiinsa kiinni. Tällöin renkaiden pienikin pystysuuntainen liike 
leikkaa yhdysputken poikki, joten tämä asentamistapa ei ole suositeltava, ellei 
olosuhteita tunneta tarkasti. 
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Liityntäasennukset jaetaan seuraavasti: 
1. tuloviemäri 
2. saostuskaivojen väliset liittymät 
3. jakoviemäri 
4. purku putki 

Vertailuhinta liityntäasennuksen putkelle (liite 1) 

Muhviton putki 
Muhvillinen putki 

3.3 Valmistuotteet 

3.3.1 Valmiskaivot 

< 6m 
:2!:: 6m 

Asennusvalmis saostuskaivo 

38,50 mk/m 
36,19 mk/m 

Kaivoja on saatavana muovisena ja betonisena. Muovikaivot ovat lujite- tai kesto
muovia. Betoniset kaivot voivat muodostua joko yhdestä monikammioisesta säiliöstä, 
tai useamman betonirengaskaivon muodostamasta yhdistelmästä. 

Kaivovalinnassa tärkeimmät tekijät ovat kaivon nestetilavuus ja kammioiden väliset 
keskinäiset tilavuussuhteet. Tähän kustannuslaskelmaan valitut valmiskaivot on 
sijoitettu omaan ryhmäänsä joko valmistajan tai myyjän ilmoituksen perusteella. 
Perusteena on ollut se, että jos kaivotyyppi on yleisesti hyväksytty pohjoismaissa 
tiettyyn tarkoitukseen, on kaivo silloin otettu mukaan vertailuun. Kaivoluettelo ei ole 
kattava, koska usean valmistajan tuotteet puuttuvat luettelosta. Saostuskaivot kehittyvät 
teknisesti koko ajan ja sen vuoksi vanhaa varastossa olevaa tuotetta voi saada 
edullisesti ja uusimpia tuotteita eivät löydy hinnastoista. Tämän vuoksi saostuskaivo
luettelo on vain suuntaa-antava ja esittää keskiarvon kevään 1994 tilanteesta. 

Kaivohintoihin ei sisälly kuljetus-, eikä ankkurointikustannuksia. Muoviset saostus
kaivot joudutaan yleensä ankkuroimaan joko valamalla betonilaatta maakuoppaan 
ennen kaivon tasauskerrosta, käyttämällä betonilaatan tilalla vastaavan massan 
omaavaa kappaletta esimerkiksi rakennuselementtiä, tai rakentamalla ankkurointi 
muulla kaivovalmistajan ohjeen mukaisella menetelmällä. Ankkurointi lisää kustan
nuksia noin 1000 mk kaivolta. Kustannusta voidaan huomattavasti alentaa, jos kaikki 
työ tehdään itse ja esimerkiksi ankkurointilaataksi on saatavana kaatopaikalle menevä 
rakennuselementti, jolloin betonivalua ei tarvitse suorittaa. Tällöin kustannuksia tulee 
lähinnä kiinnitystarvikkeista, laatan hinnasta ja laatan kuljetuksesta. Jako- ja kokoo
makaivoa ei tarvitse yleensä ankkuroida. Betonikaivoissa kuljetuskustannukset voivat 
nostaa kaivokustannusta merkittävästi, jos kaivokuljetus joudutaan ostamaan erikseen. 
Mikäli muut putkistotarvikkeet kuljetetaan kuorma-autolla, kulkevat betonitarvikkeet 
samassa kuljetuksessa, eikä kaivoille tällöin voi laskea erillistä kuljetuskustannusta. 
Jos säiliömäinen betonikaivo tuodaan erikseen, kuuluu "asennus" tavallisesti samaan 
hintaan. Tällöin asennus suoritetaan laskemalla kaivo kuorma-auton lavalta nosturin 
avulla valmiiksi kaivettuun kuoppaan. Kuopan tulee sijaita aivan lavan reunan 
vieressä, sillä auton nosturi ei yllä kauas ja esimerkiksi betoninen saostussäiliö Lokalo 
painaa 3500 kg. Muoviset saostuskaivot painavat noin 150 - 250 kg. Betonisen 
saostussäiliön kuljetuskustannus on noin 1000 mk, mikä muodostuu alle 50 km 
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kuljetusetäisyydestä, riittävän voimakkaan nosturin sisältävästä kuljetusvälineestä ja 
kaivoasennuksesta. 

Seuraaviin hintoihin ei ole laskettu mukaan kuljetuksia eikä ankkurointia. Betonisiin 
kaivoihin ilmoitetaan vain Lohjan Lokalo, joka on muodoltaan isosta betonirenkaasta 
väliseinillä kolmeen kammioon jaettu säiliö. Eri betonitoimittajilla on erilaisia 
pakettiratkaisuja. Tyypillisin on kaksi- tai kolmikaivoinen yhdistelmä, johon on 
saatavana timanttiporauksella ja kumitiivisteliitoksilla tehdyt liitokset ja läpiviennit. 
Betonirenkaista rakennettua yhdistelmäkaivoa toimittavat yleensä paikkakunnan 
betoni valmistajat. 

Vertailuhinta valmisrakenteiselle muoviselle saostuskaivolle Oiite 5): 

Vertailuhinta muovikaivolle 
Vertailuhinta muovikaivolle (vain pesuvesille) 

5721 mk 
4963 mk 

Vertailuhinta valmisrakenteiselle betoniselle saostuskaivolle Oiite 5): 

Lohja Lokalo 2800 L 3-osainen 4990 mk 

Kuva 12. Valmisrakenteiset saostuskaivot. 
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Asennusvalmis jakokaivo 

Jako- ja kokoomakaivoissa ei vielä ole paljon tarjontaa Suomessa. Kaikki valmiit 
kaivot ovat tällä hetkellä muovisia, joten tuotteet jakokaivoissa on valittu vain 
kahdelta valmistajalta. 

Jakokaivon tärkein ominaisuus on nestevirtauksen jakaminen halutulla tavalla 
kaivosta lähteviin jakoputkiin. Jakomenetelmän tulee olla sellainen, että säätö voidaan 
muuttaa myöhemmin, sillä kiinteät jakolaitteet eivät käytännössä toimi kunnolla. 
Jakotavan säätö tulee yleensä kysymykseen vasta sitten, kun kaivo on ollut käytössä 
muutaman kuukauden tai vuoden. Kaivoa asennettaessa jakoputkiin säädetään suunni
telmissa annetut arvot. Kun kentästön toiminta on alkanut muutaman viikon kuluttua, 
joudutaan säätö tarkistamaan ja tarvittaessa säätö suoritetaan uudelleen. Myöhemmin 
putkiston painumisen tai kaivon liikkumisen seurauksena säätö joudutaan suorittamaan 
uudelleen. Edellä mainituissa tapauksissa kiinteä säätölaite vaikeuttaa uudelleen 
säätämistä. 

Toinen jakokaivolta vaadittava ominaisuus on jakoputkiin lähtevän nesteen tilavuus
virran mittaamismahdollisuus. Tilavuusvirta mitataan joko matemaattisesti laskemalla 
tai mittarin avulla. Yhden talouden jätevesijärjestelmään tarkoitetussa jakokaivossa 
virtaamat ovat satunnaisia, jolloin nestemäärän mittaaminen on käytännössä mahdol
lista vain tietyn ajan kuluessa. Muita jakokaivolta vaadittavia ominaisuuksia ovat 
imeytyskenttään lähtevän nestevirtauksen rauhoittaminen, kaivomateriaalin kestävyys, 
tiivis, kestävä ja lapsiturvallinen kansisto, kaivokorkeuden säätömahdollisuus, mahdol
linen lämmöneristys sekä jakoputkien lukumäärän että putken koon valintamahdolli
suus. 

.;J/4 0 0 0 

1 

1 

1 

Kuva 13. Valmisrakenteiset jakokaivot. 
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Vertailuhinta tehdasvalmisteiselle jakokaivolle (liite 5) 

Muovinen jakokaivo 1375 mk 

Asennusvalmis kokoomakaivo 

Valmiita kokoomakaivoja ei tällä hetkellä ole saatavana. Elementeistä koottuna 
kokoomakaivo saadaan helposti rakennettua. Kokoomakaivo kerää kokoomaputkista 
tulevat vedet, ja johtaa vedet purkuputken avulla paikkaan jonne vedet on suunniteltu 
johdettavaksi. Kokoomakaivo toimii myös näytteenottokaivona. Näytteen avulla 
voidaan selvittää, toimiiko maasuodatin. Näytteenotto on tärkeää, koska ainoastaan 
tätä kautta voidaan selvittää mitä toimenpiteitä on tehtävä, jotta ongelmatapauksissa 
suodatin saadaan uudelleen toimivaksi. Näytteenoton tulee olla vaivatonta ja luotetta
vaa. Kokoomakaivon sisässä kokoomaputkien päiden ulkoneman on oltava. sellainen, 
että kaivon seinämän ja putken pään väliin saadaan näytteenottoastia. Putken pään on 
ulotuttava riittävästi kaivon sisään jolloin näytteenottoastia pysyy pystysuorassa näyt
teenoton ajan. Kokoomaputken läpiviennin kaivoon on oltava tiivis tai rakenteeltaan 
sellainen, että kokoomaputkesta otettavaan näytteeseen ei valu kokoomaputken 
ulkopinnalta vettä, joka on peräisin muualta kuin suodatinkentän kokoomakerroksesta. 
Kaivoon tulevan kokoomaputken ja kaivosta lähtevän purkuputken välinen kor
keuseron tulee olla riittävä, jotta näytettä otettaessa kaivossa oleva vesi ei joudu 
näyteastiaan. Riittävä korkeusero on 15 cm tai suurempi. 

Kaivossa olevan lietepesän syvyyden on oltava vähintään 10 cm, jotta näyte pystytään 
ottamaan purkuputkeen lähtevästä vedestä. Jos kaivo sisältää pelkästään kokoomaker
roksesta tulevat vedet ja putkiliittymät on tiivistetty hiekkatiiviiksi, ei pahaa liettymistä 
yleensä tapahdu. Jos vastaavasti putkiliittymät ovat tiivistämättä ja kokoomakaivoon 
virtaa kaivon ympärysvesiä, ei 10 cm lietepesä ole riittävä, vaan on syytä käyttää 
normaalia lietepesällistä salaojakaivoa. Tällöin putkiliitynnät vahvistetaan 2 m 
matkalta kaivon painumisen vuoksi. Kustannuslaskelmassa painumista ei ole huomioi
tu, jolloin vahvistusputket lisäävät kaivon hintaa noin 100 mk liityntää kohti. Kansisto 
rakennetaan käyttökohteen mukaan. Yleensä kokoomakaivo sijaitsee liikennealueen 
ulkopuolella, jolloin kansi sijoitetaan noin 20 cm ympäröivää maastoa korkeammalle 
ja kansi varustetaan lukituksella. Kansiston ei tarvitse olla teleskooppinen, mikäli 
alueella liikutaan vain jalkaisin. 

Tähän valittu kustannusesimerkiksi on Veto 600 -merkkinen salaojakaivo, joka 
voidaan toimittaa tilatulla varustelulla. Muovikaivon korkeus hinnoitellaan yleensä 
kaivosta lähtevän haaran alajuoksun ja kaivon kannen välisen korkeuseron mukaan. 
Vertailuhinta on laskettu korkeudelle 1900 mm, jolloin korkeus on sama kuin muilla
kin tässä kustannuslaskelmassa käytetyillä kokoomakaivoilla. Kaivohinnasta puuttuvat 
mahdolliset tiivisteet kokoomaputkien läpivienneistä, joilla on merkitystä näytteenoton 
kannalta silloin kun kaivoon joutuu vuotovesiä kokoomaputken ulkopintaa pitkin. 
Kokoomaputket sijoitetaan kaivon ylempiin aukkovarauksiin ja purkuputki alempaan. 
Kaivon kansisto ei ole teleskooppinen, kantena on muovikansi ja kansi sijaitsee 20 cm 
korkeammalla kuin ympäröivä maasto. Kaivohintaan on lisätty lukituskustannus, joka 
on oletettu toteutettavan avattavan sakkelin ja ketjun avulla. Lukituksen hinta on noin 
40 mk. 
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Vertailuhinta muoviselle elementeistä kootulle kokoomakaivolle Oiite 5) 

Uponal Veto 600 varustettuna muovikannella 1496 mk 

Kuva 14. Elementeistä koottu kokoomakaivo. 

3.3.2 Maaperäkäsittelyjärjestelmäpaketit imeytyskentälle 

Valmiiksi hinnoiteltuja järjestelmiä tällä hetkellä on vain imeytyskenttää varten. 
Rakennettaessa maasuodatin joudutaan kokoomaputkiston ja kokoomakaivon hinnat 
lisäämään järjestelmän hintaan. 

Valmisjärjestelmissä toimitetaan paketin mukana kaivot, putkistot osineen ja tarvittavat 
eristys- tai suodatinkangasmateriaalit. Tähän kustannuslaskelmaan on käytetty kahden 
toimittajan valmiita imeytysjärjestelmiä. Valmistajat ovat Labko ja Uponor. Molem
milla toimittajilla imeytysputkiston pituus on 15 m x 2 kpl. Järjestelmiä on saatavana 
sekä kaikille jätevesille että pelkille pesuvesille. Kaikille jätevesille tarkoitetut järjes
telmät ovat pelkästään saostuskaivo-osuudeltaan suurempia verrattuna pesuvesille 
tarkoitettuihin järjestelmiin. 

Kokonaiskustannuksia laskettaessa ei ole huomioitu järjestelmäpaketista jäävää 
ylimääräistä putkiosuutta, vaan kustannuksissa on käytetty kokonaispaketin hintaa 
riippumatta imeytyskentän suuruudesta. Samoin kaivu- ja asennuskustannuksia 
laskettaessa on huomioitu vain se osuus, mikä on kohdistunut kaivettavaan ja asennet
tavaan putkistoon kyseisessä kenttäkoossa. 
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Vertailuhinta valmisjärjestelmäpaketeille imeytyskenttää varten (liite 5) 

Kaikille jätevesille (musta vesi) 
vain pesuvesille (harmaa vesi) 

11 

11 

10260 mk 
9217 mk 

- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -11 - - - - - - - - - - - - - - -
11 

Kuva 15. Järjestelmäpaketit. 
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3.4 Suodatinmassat 

3.4.1 Massojen määrälaskenta 

3.4.2 

Suodatinmassoiksi lasketaan ne massat, jotka joudutaan hankkimaan kyseistä hanketta 
varten. Massojen määrät saadaan mitattua suunnitelmista. Massojen laskennassa on 
huomioitava, että teoreettinen ja todellinen tilavuus maa-aineksella poikkeavat 
toisistaan huomattavasti. Maa-ainesmäärä voidaan ilmoittaa joko kuutioina (m3) tai 
tonneina (t). Kuljetettaessa maa-ainesta paikasta toiseen se löystyy kuormattaessa. 
Tällöin aines vie lavalla suuremman tilavuuden kuin rakennettuna maassa. Kuorma
autossa tilavuus ilmoitetaan lavatilavuuden mukaan, jolla tarkoitetaan todellista 
irtotilavuutta (m3itd). Purettaessa kuorma lavalta rakennuskohteessa, osa kuormasta voi 
sekoittua muihin maa-aineksiin, jolloin tätä osaa ei voida hyödyntää. Näin tapahtuu 
usein maasuodatinta ja imeytyskenttää rakennettaessa, koska kuormaa ei voi suoraan 
kipata lavalta rakennuskohteeseen. Kun maa-aines lopulta tasoitetaan rakennuspaikal
la, täyttää aines kaikki kolot ja kuopat, jolloin saavutetaan todellinen rakennetilavuus 
(m3rtd). Maa-aines myydään joko todellisen irtotilavuuden mukaan kuutioina (m3idt) 
tai massan mukaan tonneina (t). Hinnat määräytyvät maa-aineksen, kuljetuskaluston 
ja kuljetusetäisyyden mukaan. Maasuodatinta ja imeytyskenttää rakennettaessa 
ongelmaksi muodostuu yhden lajikkeen pieni osuus kokonaismäärästä. Tällöin ei voida 
toimittaa täysiä kuormia, jolloin kuljetuksen osuus voi muodostua merkittäväksi. 
Teoreettinen rakennetilavuus (m3rtr) saadaan laskettua suunnitelmista kertomalla 
kaivannon teoreettinen poikkileikkausala kaivannon pituudella. Massojen menekin voi 
laskea riittävällä tarkkuudella pienissä kohteissa seuraavilla kertoimilla. Kertoimiin 
vaikuttavat mm. kosteuspitoisuus ja maarakeen muoto. 

Tilavuuksien ja massan suhteet saadaan seuraavilla kertoimilla: 

Hiekka 1 m3itd = 1,43 t autossa 
1 m3rtr = 2,00 t maassa 

Sora/sepeli 1 m3itd = 1,67 t autossa 
1 m3rtr = 2,50 t maassa 

Hiekka 1 m3rtr = 1,52 m3itd 
Sepeli 1 m3rtr = 1,52 m3itd 

Maa-ainekset 

Maa-aineksia tarvitaan jakokerrokseen, suodatinkerrokseen ja kokoomakerrokseen. 
Suodatinkerroksen ja kokoomakerroksen välille voidaan rakentaa myös siirtymäkerros, 
joka korvaa alemman suodatinkankaan. 

Jakokerroksessa käytetään pestyä sepeliä tai someroa, jonka raekoko on 16 - 32 mm. 
Pestyä sepeliä ei saa kaikkialta, minkä vuoksi laskennassa on käytetty pesukerrointa, 
jolla voidaan arvioida aika, mikä menee kuorman pesuun, silloin kun pesu tapahtuu 
rakennuspaikalla. Pesuajaksi on laskettu 4 m3 tunnissa ja tuntihintana on käytetty 
kaivurin tuntihintaa, jolloin pesuun voidaan käyttää kaivuria apuna. Pesuajan kuorma
auto joutuu odottamaan, mikäli kuorma huuhdellaan siten että auton lavaa kallistetaan 
jonkin verran (5 - 10°), ja kuorma huuhdellaan vedellä. Tämä käsittely vaatii runsaasti 
vettä, ja sepelin sisältäessä paljon pölyä, kertyy lietettä pesupaikalle. Kiviainekseen 
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kiinnittynyt tiivis pölykerros ei välttämättä irtoa kunnolla ilman painepesua. Nämä 
seikat huomioon ottaen on suositeltavampaa ostaa valmiiksi pestyä sepeliä silloin kun 
sellaista on saatavana. 

Suodatinkerroshiekan raekoko on 0 - 8 mm. Hiekka ei saa olla pestyä, eikä puh
dasta kvartsihiekkaa. Hiekan on oltava hyvin suhteistunutta, tällöin hiekassa on 
tasaisesti kaikkia raekokoja. Tarkemmat rakeisuuskäyrät on kuvattu ohjekirjassa 
"Pienet jäteveden maapuhdistamot" (Erkki Santala 1990). Suodatinhiekan oikea valinta 
on tärkeää, sillä liian löysä maalaji laskee suodatettavan nesteen läpi liian nopeasti ja 
liian tiukka maalaji pidättää vettä, jolloin biokerrosta ei kummassakaan tapauksessa 
pääse syntymään oikeaan kohtaan suodatuksessa. 

Suodatinkerroksen ja kokoomakerroksen väliin voidaan rakentaa siirtymäkerros. 
Siirtymäkerroksen paksuus on 5 - 10 cm ja raekoko 2 - 8 mm. Tässä kustannuslas
kelmassa on käytetty siirtymäkerroksen tilalla suodatinkangasta. Kokoomakerroksen 
sepeli on pestyä sepeliä tai someroa, jonka raekoko on 8 - 16 mm. 

Maa-ainesmäärät on laskettu selvityksessä "Pienten jäteveden maaperäkäsittely
menetelmien materiaali ja kustannukset" (Torsti Karimo 1990) esiintyvien määrien 
perusteella. Hintatiedustelut on tehty puhelimella ja hinnat ovat ilman kuljetuskustan
nuksia. Hintatiedusteluja tehtäessä on kerrottu mihin massat on tarkoitus käyttää ja 
kokonaismäärä. Pienin toimituserä on yleensä 5 tonnia, kalustosta riippuen. Toimituk
set tehdään joko kuorma-autolla, tai täysperävaunulla. Kuljetuskustannuksia arvioita
essa voidaan käyttää kustannuslisänä 500 mk kuorma alle 30 km matkalle. Kuljetus
kustannukset lisääntyvät matkan kasvaessa. 

Vertailuhinnat lajikkeille: 

1. sepeli/somero 
2. betonihiekka 
3. sepeli/somero 

16 - 32 mm 
0 - 8 mm 
8 - 16 mm 

Lajikehinnat eivät sisällä kuljetusta, eikä pesua. 

61,67 mk/m3 

58,00 mk/m3 

62,33 mk/m3 

Vertailuhinnat maa-aineksille kenttäkoon mukaan Oiite 6 ja 7) 

Imeytyskenttä: 
lk 1 
lk 2 
lk 3 

Matalaan perustettu imeytyskenttä: 
lk 1 
lk 2 
lk 3 

Maasuodatin ja matalaan perustettu maasuodatin: 
lk 1 
lk 2 

925 mk 
1272 mk 
1851 mk 

810 mk 
1041 mk 
1504 mk 

3016 mk 
2204 mk 
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3.5 Eristykset, suodatinkankaat ja tiivistekalvot 

3.5.1 Lämmöneristykset 

Jakokerroksen lämmöneristys 

Lämmöneristysmateriaalin on oltava maarakentamiseen soveltuva. Lämmöneristykseen 
vaikuttaa oleellisesti maaperän kosteus. Jos eristyksenä käytetään kevytsoraa, on 
tärkeää pitää kenttä kuivana, sillä kosteana kevytsoran lämmöneristyskyky on heikko. 
Käytettäessä solumuoveja tai vastaavia levytyyppisiä eristeitä, on eriste asennettava 
siten ettei kenttään tuleva sadevesi jää levyn päälle. Eristelevyt pidättävät veden 
luonnollisen virtauksen maaperässä, jolloin vaakasuoraan asennettava levyn päälle voi 
patoutua vettä, mikäli ilman kosteus ja ympäröivä maaperä on vesipitoista. Tällöin 
eristelevyyn imeytyy ajan myötä tavanomaista enemmän kosteutta ja eristeen toimimi
nen lämmöneristeenä heikkenee. 

Suunnitteluohjeen "Pienet jäteveden maapuhdistamot" (Santala 1990) mallipiirrosten 
mukaan lämmöneristys on lähes aina tarpeen. Jos ohjeista poiketen rakennetaan 
poikkeuksellisen syvään, eristyksen voi jättää pois, mutta sen tilalla on silloin käytet
tävä vähintäin käyttöluokka II suodatinkangasta. Suositeltavin lämmöneristemateriaali 
on suulakepuristettu polystyreeni (paksuus 50 mm; puristuslujuus: pitkäaikainen 
60 kPa, lyhytaikainen 200 kPa). Materiaalimenekki on laskettu edellisen perusteella. 
Käytettäessä muita materiaaleja voidaan taulukon pinta-aloja käyttää hyväksi sovelta
en vaihtoehtoisen materiaalin kappalekokoa. Kustannusten laskennassa on käytetty 
50 mm suulakepuristettua polystyreeniä. Hinta on laskettu neliöhinnan keskiarvon 
mukaan. Eristeet myydään pakkauksina, ei neliöittäin, joten ylimääräistä eristettä 
joutuu ostamaan yleensä jokin verran. 

Vertailuhinta lämmöneristeelle (liite 1) 

Suulakepuristettu polystyreeni 50 mm 
Eristepakkauksen sisältö on noin 7,5 - 11,0 m2• 

Vertailuhinnat lämmöneristeelle kenttäkoon mukaan (liite 7) 

Imeytyskenttä: 
lk 1 
lk 2 
lk 3 

Maasuodatin: 
lk 1 
lk 2 

Muut eristykset 

39,50 mk/m2 

790 mk 
988 mk 

1343 mk 

790 mk 
672 mk 

Muut eristykset, mm. tuloviemäri, kytkennät ja kaivot, lasketaan mukaan tapaus
kohtaisesti. Vertailuhintana käytetään edellä olevia vertailuhintoja. 
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3.5.2 Suodatinkankaat 

Maapuhdistamossa suodatinkangas estää eri maalajit sekoittumasta keskenään, mutta 
ei estä vedenläpäisyä. Jos jakokerroksen päältä jätetään levymäiset lämmöneristeet 
pois, pitää täyttömaan sekoittuminen jakokerrokseen estää esimerkiksi suodatinkan
kaan avulla. Jakokerroksen yläpuolella eristyskenttä tai tarkoitukseen sopiva suodatin
kangas estää myös juurien tunkeutumisen imeytysputkistoon. 

Maasuodattimen alemman suodatinkankaan sopivuus käyttötarkoitukseen on 
olennainen osa puhdistamon toimivuudessa. Alemman suodatinkankaan on estettävä 
suodatinhiekan huuhtoutuminen kokoomakerrokseen, säilytettävä riittävä vedenlä
päisykyky koko maapuhdistamon toiminta-ajan ja kestettävä yläpuolelle tulevat 
maamassat repeytymättä. Vedenläpäisevyys ilmoitetaan joko tilavuusvirtana litraa ne
liömetriä kohti sekunnissa (l/m2 s) tai keskimääräisen vedenläpäisykertoimen (k) 
avulla nopeutena metriä sekunnissa (m/s). Vedenläpäisevyyskoe kankaalle voidaan 
suorittaa joko vakiogradienttimenetelmällä tai muuttuvalla painekorkeudella. Vakio
gradienttimenetelmässä kankaan päälle johdetaan vettä niin että kankaan päälle 
muodostuu vesipatsas, ja läpäisevyys ilmoitetaan tälle vesipatsaan korkeudelle 
tilavuusvirtana pinta-alaa kohti (esim. l/m2 s). Muuttuvalla painekorkeudella mit
taukset tehdään vesipatsaan korkeutta muuttamalla ja läpäisevyys saadaan laskettua 
ajalta jolloin vesipatsas on muuttunut tietyn korkeuden verran. Tällöin läpäisevyys 
ilmoitetaan saatujen arvojen keskiarvona vedenläpäisevyyskertoimella k (m/s). Näin 
kankaille ilmoitettu arvo on huomattavasti suurempi kuin se käyttötilanteessa saa olla. 
Tämä johtuu siitä ettei kankaan pinnalle saa patoutua vettä, vaan veden täytyy läpäistä 
kangas patoutumatta koko maasuodattimen käyttöiän. Mitään täsmällistä minimiarvoa 
läpäisevyydelle ei voi ilmoittaa, koska läpäisevyyteen vaikuttaa kankaan materiaali, 
valmistusmenetelmä, paksuus, tehokas huokoskoko ja keskimääräinen reikäkoko. 
Suodatinkankaalta vaadittava vedenläpäisevyys voi olla 10-100 kertaa suurempi kuin 
valmistajan ilmoittama keskimääräinen läpäisevyys testausmenetelmästä ja kangas
tyypistä riippuen. Valmistajien ilmoittamat läpäisevyysarvot eivät ole vertailukelpoisia 
keskenään, jos läpäisevyyttä ei ole testattu saman standardin mukaan. 

Käyttöluokituksia suodatinkankaille antaa Suomessa VTT:n geotekniikan laboratorio. 
Laboratorio on testannut useita kangaslaatuja, joten käytettäessä mitä tahansa kan
gaslaatua tulisi kankaan myyjältä vaatia puolueettomat tutkimustulokset kankaan 
soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. Mikäli kangas ei ole VTT:n testaama, tulee 
testituloksen antajan olla puolueeton tutkimuslaitos. 

Maasuodattimen alemmaksi suodatinkankaaksi soveltuu sellainen kestävä suodatinkan
gas, jonka vedenläpäisevyys on riittävä. Kankaan oikea asennustapa vaikuttaa suoraan 
kestävyyteen ja käyttöikään. Mikäli kokoomakerroksen materiaali on mursketta, on 
kankaan käyttöluokan oltava vähintään KLIII VTT/GEO-kuitukangasluokituksen mu
kaan. Jos kokoomakerros on luonnon maa-ainesta, on käyttöluokan oltava vähintään 
KLII. Vesirakentamisessa suosituksena on käyttää yhtä käyttöluokkaa korkeampaa 
luokkaa kuin GEO-luokituksessa, joten käyttöluokan on tällöin oltava vähintään 
KLIII. Näitä kankaita ei yleensä ole rautakauppatavarana, vaan tuotteen joutuu 
hankkimaan valmistajan tai maahantuojan varastosta. Pienin myytävä koko on yleensä 
5 x 100 m2• Toimittajia ovat mm. Oy Algol Ab, Finnfoam eristeet Oy, Insinööritoi
misto Sulin, Kaitos Oy, E. Sarlin Oy ja Tensare Oy. Kankaat eivät aina ole varasto
tavaraa, vaan jotkut kankaat valmistetaan tilauksesta. Toimitusaika on tällöin 2 -
4 viikkoa. 
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Laskennassa on käytetty edellä mainittujen toimittajien tehtaanhintojen keskiarvoa ja 
käyttöluokan IV suodatinkangasta. Jos kyseinen materiaali korvataan toisella, sen on 
täytettävä asetetut vaatimukset. 

Vertailuhinta suodatinkankaalle Oiite 1) 

Käyttöluokka IV, neliöpaino >300 g/m2: 

Vertailuhinta kangaspakalle (5 m x 100 m) 

Vertailuhinta suodatinkankaalle kenttäkoon mukaan Oiite 7) 

Maasuodatin: 

3.5.3 Tiivistekalvot 

lk 1 
lk 2 

6,20 mk/m2 

3100,00 mk/pakkaus 

124 mk 
105 mk 

Tiivistekalvoa tarvitaan yleensä vain matalaan perustetun maasuodattimen pohjan 
tiivistämiseen, silloin kun on tarpeen estää maasuodattimen läpäisevän veden pääsy 
maaperään ja siten pohjaveteen. Mikäli tiiviysvaatimus on ehdoton, kalvon paksuus 
valitaan tapauskohtaisesti. Seuraavat hintatiedot ovat Kaitos Oy:n hinnastosta 9/93. 

Vertailuhinnat tiivistekalvoille: 

GEOSEAL HOPE 0,5 mm 
1,0 mm 
2,0 mm 

Pienin myyntierä on noin 500 - 1000 m2• 

12,93 mk/m2 

30,87 mk/m2 

61,00 mk/m2 

Kalvoista annetaan yleensä hinta tapauskohtaisesti, koska se riippuu paljon mm. 
määrästä ja rahdista. 

4 RAKENNUSKUSTANNUKSET 

4.1 Maarakennus 

Maarakennuskustannukset on laskettu siirrettävien massojen mukaan. Todellisiin 
kustannuksiin vaikuttavat monet erilliset tekijät, joita pienissä kohteissa voidaan 
arvioida vain tapauskohtaisesti. Rakennuspaikan järjestelyissä voidaan vaikuttaa 
työnopeuteen materiaalin sijoittelulla. Sähkökaapelit, olemassa olevat putkistot,ympä
röivät rakennukset ja puut hidastavat kaivutyötä, samoin rakennuspaikalle liian 
aikaisin hankitut materiaalit. Kaivo- ja putkistotarvikkeet tai maa-aines voivat tehdä 
rakennuspaikasta ahtaan kaivutyön suorittamiseen. Oikea ajoitus sekä materiaalihan-
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kinnan että putkiurakoitsijan työn suhteen vähentää kaivu-urakoitsijan odotustunteja. 
Sopivan konekoon valinta kaivutyön laajuuden suhteen on tärkeää, samoin kuin 
työjärjestys. Joskus on nopeampaa kaivaa osa kerralla ja peittää kaivanto heti asen
nuksen jälkeen, kuin kaivaa auki kaikki rakennettavat osat. 

Konetöihin on laskettu mukaan kaksi tuntia kaivukoneen siirtokuljetusta ja betoniren
gaskaivoilla kaivoasennusta 15 min /kaivonrengas. Konetyöaika on laskettu kaivumas
sojen perusteella soveltaen julkaisun "Työmaiden työnsuunnittelun tietokortteja" 
(Vesi- ja ympäristöhallitus 1988) tietoja. Kaivutyöhön on sovellettu salaojakaivun 
ajoitusstandardeja, ja kaivutyöt edellyttävät, että rakennuttaja järjestää riittävästi 
aputyövoimaa, jolloin kaivukone voi tehdä työtä jatkuvasti. Kaivumassat on laskettu 
julkaisun (Santala 1990) mallipiirroksia soveltaen. Leikkauksen seinämäkaltevuutena 
1,2 m syvemmissä kaivannoissa on käytetty 2:1 ja alle 1,2 m matalammissa kaivan
noissa suoraa reunaleikkausta. Viemärikaivannon pohjan vähimmäisleveys on 0,7 m 
ja kaivoille jätetään vähintään 0,3 m ympärystäyttötila. Kaivumaalajiksi on oletettu 
hiekka ja kaivuajankohdaksi kuiva ajanjakso, jolloin pohjaveden korkeudesta ei ole 
haittaa kaivutyölle. Arviossa on käytetty hydraulista kaivukonetta, jonka kauhatilavuus 
on 300 - 600 1 ja konekoko 8 - 13 tonnia. Vaihtomassat sijoitetaan kaivupaikan 
lähelle, mikäli massat joudutaan ajamaan pois, lisätään kustannuksiin kuorma-auton 
kustannukset. 

Kaivurihinnat on kysytty puhelimitse ja arvioiduksi työmääräksi on kerrottu 15 -
20 työtuntia. Käytännössä urakoitsijat eivät hinnoittele tällaisia kohteita urakkaan, 
koska hinnoittelu on hankalaa. Tällöin joudutaan tyytymään tuntihinnoitteluun, jolloin 
kokonaiskustannuksiin vaikuttavat merkittävästi rakennuspaikan järjestely, työvaihei
den ajoitus, käytettävissä oleva kalusto ja koneurakoitsijan ammattitaito. 

Vertailuhinta kaivurin tuntiveloitukselle Oiite 7) 

Traktori-kaivuri 
Hydraulinen kaivukone 8 - 13 t 

Vertailuhinta konetyölle kenttäkoon mukaan (liite 8) 

imeytyskenttä lk 1 
lk 2 
lk 3 

matalaan perustettu imeytyskenttä lk 1 
lk 2 
lk 3 

maasuodatin lk 1 
lk 2 

matalaan perustettu maasuodatin lk 1 
lk 2 

187,00 mk/ h 
216,00 mk/ h 

3179 mk 
3364 mk 
3689 mk 
3207 mk 
3322 mk 
3524 mk 
4816 mk 
4420 mk 
4860 mk 
4515 mk 

Vertailuhinnat sisältävät 2 h siirtokuljetusta ja bctonikaivoasennuksia 15 min/rengas. 
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4.2 Putkiasennus 

Putkiasennuskustannuksiin vaikuttavat samat tekijät kuin kaivutyöhön. Putkiurakoitsi
jan yhteistyö kaivukoneen kanssa on tärkeää, sillä molempien työvaiheet voivat joko 
nopeuttaa tai hidastaa toisen työskentelyä. Ennen asennustyöhön ryhtymistä kaivojen 
paikat on selvitettävä ja korkeuserot mitattava, sekä merkittävä siten etteivät merkinnät 
häviä kaivutyön yhteydessä. Yksinkertaisissa kohteissa voidaan yleensä kaivon paikat 
ja kentän sijainti merkitä silmämääräisesti. Tällöin alueella on riittävät korkeuserot 
viettoviemärille ja kentän sijainti voidaan määrätä kaivoasennuksen ja imeytyskentän 
kaivutyön yhteydessä. Maasuodatinta rakennettaessa on usein välttämätöntä mitata 
tarkat korkeuserot ja määrittää kaivojen sijainti suunnittelutyön yhteydessä. Tällöin 
merkinnät maastoon tehdään siten, että merkinnät säilyvät putkiston asentamiseen asti. 
Tässä kustannuslaskelmassa on oletettu että korkeusmerkinnät ja kaivon paikat ovat 
valmiina, eikä merkintä kuulu putkiurakkaan. 

Kustannuslaskennassa on oletettu paikkakunnan kuuluvan I paikkakuntakalleusluok
kaan. Tuloviemärin syvyys rakennukselta saostuskaivolle on alle 1,2 m ja viemärin 
pituus on 10 m. Asennustyöhön kuuluvat viemärin asennus, viemärin liittäminen 
rakennuksesta tulevaan viemäriin, sekä viemärin liittäminen saostuskaivoon. Olosuh
delisä on laskettu olettaen että kanava voi olla ajoittain syvempi kuin 1,2 m tai 
kapeampi kuin 0,6 m. 

Betonisissa saostuskaivoissa asennustyöhön kuuluvat renkaiden välisten yhdysputkien 
asentaminen ja tarvittavien osien liittäminen. Renkaiden välinen yhdysputki on oletettu 
yhden metrin mittaiseksi, jolloin kaivojen asennustilaa kaivojen väliin jää noin 0,6 m. 
Reikien tekoa ja läpivientiyhteiden tiivistämistä betonirengasta vasten ei ole laskettu 
kuuluvan putkiasennusurakkaan. Samoin varsinaiset kaivoasennukset on otettu huomi
oon kaivu-urakassa. Muovisessa saostuskaivossa liitokset rakennukselta tulevaan 
viemäriin ja saostuskaivolta jakokaivoon on laskettu kyseisten viemäröintien yh
teydessä. 

Jakoviemäri saostuskaivolta jakokaivolle ja liitännät kaivoihin kuuluvat putkiurak
kaan. Jakokaivon sisäiset asennukset kuuluvat itse tehtäviin töihin. Näitä ovat mm. 
betonisen jakokaivon rauhoituslevyn ja säätöputkien rakentaminen. Säätöputkien 
asentaminen on laskettu liitostyöksi. 

Pumppukaivoasennuksessa putkiurakkaan kuuluu paineputken kytkeminen pump
puun, tarvittavien venttiileiden asentaminen ja paineviemärin asennus pumppukaivolta 
jakokaivolle. Pumppukaivon sisäinen rakentelu kuuluu itse tehtävään työhön. Näitä 
ovat pumpun korkeussäädön rakentaminen ja kaikkien läpivientien tiivistäminen 
betonipintaa vasten. 

Imeytyskentässä ja maasuodattimessa kuuluvat kaikki putkiasennukset putkiurak
kaan. Putkiasennus kentissä on tavallista vaativampaa, koska putkien pitää olla täysin 
oikeassa kaltevuudessa ja tämän vuoksi asennustyöhön on laskettu haittatyölisä 
mukaan. Lisäksi putkiurakkaan kuuluu putkiston liitos kokoomakaivoon sekä purku
putken asennus. 

Todellinen urakkasumma on saatu laskemalla asentajan urakkasummaksi 28 % 
todellisesta urakkasummasta. Asentajan urakkasummana on käytetty samaa prosenttia, 
kuin Karimon (1990) selvityksessä. 
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Vertailuhinnat putkiasennuksille (liite 9 ja 10) 
(Kaivot ovat betonisia) 

Imeytyskenttä 

lk 1 
lk 2 
lk 3 

Maasuodatin 

lk 1 
lk 2 

5 MAAPERÄ- JA SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 

5.1 Maaperätutkimus 

1916 mk 
2168 mk 
2411 mk 

3293 mk 
3017 mk 

Maaperänäytteelle voidaan tehdä laboratoriossa rakeisuus-, vedenläpäisevyys- ja 
humusmääritysanalyysit. Näytteen ottamisesta annetaan tarkempia ohjeita siitä labora
toriosta, missä näyte tutkitaan. Yleensä näytteen vähimmäiskoko on noin 1 kg/näyte. 
Hinta-arviot ovat likimääräisesti seuraavat. Rakeisuusanalyysi maksaa 300 mk/näyte, 
vedenläpäisevyys 500 mk/näyte ja humusmääritys 200 mk/näyte. 

Maaperätutkimuskustannuksiin on laskettu pelkästään rakeisuusanalyysi kolmelle 
näytteelle. Yleensä koekuopan kaivun lisäksi rakeisuusanalyysin tekeminen riittää, 
mutta tarvittaessa tarkkaa tietoa joudutaan tekemään muutkin kokeet. 

Vertailuhinta rakeisuusanalyysille (liite 7) 

Kolme näytettä 330 mk /näyte laboratorioon tuotuna 
yhteensä: 

5.2 Suunnittelukustannukset 

990 mk 

Hyviin tarkkoihin suunnitelmiin tarvitaan asemapiirustus, selvitys rakennuspaikan 
sijainnista maantieteellisesti, työpiirustukset viemäröintijärjestelmästä, työselitys, 
materiaaliluettelo ja kustannusarvio. 

Asemapiirustuksessa selvitetään rakennustyön vaikutus vedenhankitaan sekä omalla 
että naapuritontilla. Piirroksessa selvitetään kaikki talousvesikaivot 150 m säteellä 
rakennuskohteesta, viemäröinnin purkupaikka ja maaston korkeussuhteet. Asemapiir
roksen lisänä voidaan käyttää liitettä, jossa annetaan lisätietoja suojaetäisyyksistä. 
Rakennuspaikan sijainti tulee selvittää esimerkiksi karttaotteella, josta käy selville 
rakennustyön maantieteellinen sijainti. 
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Työpiirustuksissa selvitetään putkistomateriaalit ja kaltevuudet, putkimäärät, maa
leikkaukset ja korkeussuhteet. Kaivoista pitää olla sekä taso- että leikkauspiirustukset. 
Mikäli joudutaan käyttämään pumppukaivoa, pitää pumpun tuotto, nostokorkeus, 
käynnistyksen ylä- ja alaraja, hälytysraja ja pumpun käyttötarkoitus määrätä pump
paussuunnitelmassa. 

Työselitys täydentää työpiirustuksia ja määrittelee yksityiskohtaisesti urakkarajat. 
Materiaaliluettelossa luetellaan kohteeseen hankittavan materiaalin määrät ja kustan
nusarvio kattaa sekä materiaaleista, että työstä aiheutuvat kustannusarviot. 

Yllä esitettyä suunnitelmaa voidaan käyttää rakennustyön kaikissa vaiheissa. Tavalli
sesti rakennuslupaan vaaditaan vain asemapiirros liitteineen, jolloin täydellisemmät 
suunnitelmat jätetään tekemättä. Tässä käytetty kustannusarvio sisältää pelkästään 
asemapiirroksen ja tyyppipiirroksen. Kustannus on korjattu toukokuun 1994 tilantee
seen rakennusindeksin mukaan Karimon selvityksestä. 

Vertailuhinta tyyppi- ja asemapiirustukselle Oiite 7) 

Lupahakemuspiirustukset 

6 PUMPPAAMO 

1047 mk 

Matalaan rakennettaessa joudutaan pumppaamaan käsiteltävä neste. Pumppaamo voi 
olla joko ennen saostuskaivoa, tai sen jälkeen. Mikäli pumppaamo on ennen, täytyy 
pumpun kyetä pumppaamaan nestettä, jossa on kiinteitä partikkeleita tai pumppu voi 
olla vaihtoehtoisesti varustettu erityisellä repijälaitteella. Sijoitettaessa pumppaamo 
saostuskaivon jälkeen, on saostuskaivon poistettava pumpattavasta nesteestä kaikki 
kiinteä pumpun toiminnan estävä aines. 

Kustannuksiin vaikuttavat pumppaamon runkorakenne, pumppu ja pumppaamon 
säätöjärjestelmä. Runkorakenteen täytyy kestää maamassojen aiheuttama kuormitus ja 
pumpun on oltava riittävän laadukas käyttöikään nähden. Pumppaamon säätöjärjestel
mä ohjaa pumpun käynnistymistä ja pysäytystä, sekä hälyttää vikatapauksissa. 
Säätöjärjestelmän laatu vaikuttaa huomattavasti järjestelmän luotettavuuteen ja 
kustannuksiin. 

Tähän valittu pumppaamo on rakennettu betonirenkaista. Pumppaamo sijaitsee 
saostuskaivon jälkeen ja pumppu on tarkoitettu joko harmaaveden pumppaamiseen, tai 
sellaisen jäteveden pumppaamiseen, josta kiinteä aines on poistettu. Pumppu sisältää 
käynnistys- ja pysäytysmekanismin, ylärajahälytystä ohjataan erillisellä hälytyksellä. 
Sähköistys tuodaan kaivolle maakaapelin avulla. Pumppaamon kustannus sisältää 
kaikki materiaalit, putki- ja sähköasennuksen sekä tarvittavat kaivutyöt. Kokonaiskus
tannuksia laskettaessa joudutaan ottamaan huomioon, että osa saostus- ja jakokaivon 
välisistä kaivutöistä menee pumppaamon kaivu-urakan kanssa päällekkäin. Samoin 
putkiurakkaan on katsottu kuuluvaksi putkiasennus saostuskaivolta pumppukaivoon, 
pumppuasennus, putkiasennus pumppukaivolta jakokaivoon. Osa putkiasennuksista on 
samoja kuin tavallisen maapuhdistamon rakentamisessa. 
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Vertailuhinta betonirakenteiselle pumppaamolle Oiite 11) 

Pumppaamon halkaisija 
Pumppaamon halkaisija 

VIEMÄRI 
SAOSTUS
KAIVOSTA 

800 mm 
1000 mm 

Kuva 16. Pumppaamo betonirenkaista. 

7 OMAN TYÖN OSUUS 

7.1 Yleistä 

7669 mk 
7954 mk 

PAINEVIEMÄRI 
JAKO KAIVOLLE 

1 

' 

Oman työn osuuteen on katsottu kuuluvaksi kaikki sellaiset työt, jotka eivät vaadi eri
tyistä ammattikoulutusta. Töihin on luettu myös tehtävät, joiden tekemiseen ammatti
koulutuksen saanut henkilö käyttää alle yhden työtunnin koko rakennusaikana eikä 
kyseinen työsuoritus vaadi erityistä lupaa viranomaisilta, tai työtehtävät joihin 
oleellisesti voi vaikuttaa rakennuspaikan valinnalla. Seuraavassa rakennuttajaksi on 
sanottu henkilöä, joka omistaa ja hallitsee rakennuspaikkaa, ja jonka käyttöön 
maapuhdistamo rakennetaan. Mikäli rakennuttajaksi katsotaan useampi henkilö, jaetaan 
kustannukset niiden kesken, joihin työsuoritus vaikuttaa. 

7.2 Suunnittelu ja rakennusluvan hankinta 

Ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupaan 
kuuluvat rakennuslupa-asiakirjat ja viranomaisvalvonta. Rakennuttajan tehtävänä on 
selvittää alueella olevat kaavamääräykset ja muut rakentamiseen vaikuttavat seikat. 
Rakennuslupaehtojen selvittämisen jälkeen voidaan laatia viemäröintisuunnitelmat. 
Suunnitelmiin joudutaan selvittämään maaperän laatu ja maaston korkeussuhteet. 
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Tässä laskelmassa kaikki paikan päällä tapahtuvat selvitykset, joita suunnitelmissa 
tarvitaan, on luettu rakennuttajan tehtäviin. · Koska asemapiirros kuuluu rakennuksen 
pääpiirustuksiin saa suunnittelija piirustuspohjan pääpiirustuksista. Ellei asemapiirrosta 
ole, joudutaan piirros teettämään erillisenä työnä, ja tämä lisää kustannuksia. 

Rakennuttaja merkitsee asemapiirrokseen kohdan johon maapuhdistamo rakennetaan. 
Tätä varten tarvitaan tietoa maaperän laadusta ja maastossa tehdään koekuoppa. 
Mikäli koekuopan perusteella tarvitaan lisätutkimuksia, rakennuttaja kairaa tarvittavat 
maaperänäytteet ja toimittaa näytteet tutkimuslaboratorioon. Kun tiedetään maaperän 
laatu, toimitetaan kuultomuovi tai kopio asemapiirustuksesta sekä tarvittavat maaperä
tutkimustulokset suunnittelijalle. 

Suunnittelija mitoittaa järjestelmän viemäröitävän veden määrän ja koostumuksen, 
maaperätietojen ja maaston korkeuskäyrien perusteella, mikäli rakennuspaikan lähetty
villä ei ole kohteita, jotka erikseen täytyy ottaa huomioon. Maaperän kaltevuussuhtei
den määrittämiseen joudutaan yleensä käyttämään jotakin menetelmää, jolla kor
keuserot voidaan mitata. Yksinkertaisissa tapauksissa voidaan riittävällä tarkkuudella 
korkeuserot selvittää tarkan kartan avulla silmämääräisesti. Maasuodatinta rakennetta
essa korkeuserot on yleensä vaikea määrittää silmämääräisesti, jolloin apuna kannattaa 
käyttää vaaituskojetta. Ellei rakennuttajalla ole laitteen käyttökokemusta joudutaan työ 
teettämään ulkopuolisella. Laitteen vuokra välinevuokraamossa on noin 100 mk 
vuorokaudessa. Rakennuslupa voidaan hakea, kun tiedetään kuinka maaperäkäsittely 
suoritetaan. 

Kun suunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa on hankittu, voidaan siirtyä materiaali
hankintoihin. Hankeaikataulun avulla voidaan jaksottaa eri työvaiheet sopiviin 
kokonaisuuksiin. Näitä ovat esimerkiksi työvoiman varaaminen, raivaustyö, materiaa
lin hankinta, asennus- ja kaivutyö sekä työmaan loppujärjestelyt. Rakennushanke 
joudutaan yleensä ajoittamaan ajankohtaan, jolloin pohjavesi on mahdollisimman 
alhaalla. Samaan aikaan tehdään myös muita kaivutöitä, joten kaivu-urakoitsijan ja 
putkiurakoitsijan kanssa on tehtävä sopimus huomattavasti aikaisemmin kuin työ 
aloitetaan. Samoin materiaalin hankinta on syytä ajoittaa siten, että puuttuvat osat 
ennätetään hankkia, mikäli materiaalin toimituksessa on hankaluuksia. Työmaakustan
nuksiin vaikuttavat oikea ajoitus materiaalihankinnan suhteen ja työvoiman saatavuus. 

7.3 Rakennustyö 

Varsinaisella työmaalla rakennuttajan tehtäviin kuuluvat seuraavat työt. Maastoon 
merkitään tarvittavat korkeusmerkinnät viemäröinnin ja kaivojen asentamista varten. 
Samoin sekä olemassa olevien että rakennettavien putkien, kaapelien ja kaivojen 
sijainnit on merkittävä riittävällä tarkkuudella. Rakennuspaikalta raivataan isot puut, 
kannot ja kivet. Kaivukustannuksiin on laskettu vain varsinainen kaivutyö, ei maaston 
raivausta. Materiaali kuljetetaan rakennuspaikalle ja sijoitetaan siten, etteivät tavarat 
haittaa työskentelyä, ja etteivät tarvikkeet ole liian kaukana, jolloin varsinaista 
työaikaa ei kulu tavaroiden noutamiseen. Putkiurakkaan kuuluu tarvikkeiden noutami
nen alle 30 m etäisyydeltä. Rakennustyössä tarvittavat vuokrakoneet hankitaan ja 
kuljetetaan rakennuspaikalle. Vuokrakoneita voidaan hankkia mm. maan tiivistämiseen 
ja reikien tekoon betonirengaskaivoihin. 

Rakennuspaikka suojataan tarvittaessa aitauksella. Rakennuttajan on järjestettävä 
kaivukoneelle apumies, joka näyttää kaivusyvyyden ja toimii tarvittavissa määrin 
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lapiomiehenä. Kun lopullinen kaivusyvyys on saavutettu, kaivannon pohja tasataan ja 
tiivistetään suunnitelman mukaan. Mikäli kaivantoon tulee vettä, huolehditaan 
kaivannon kuivana pysymisestä esimerkiksi pumppaamalla kaivannosta vesi pois 
uppopumpun avulla. Matalaan perustettua maasuodatinta rakennettaessa levitetään 
tarvittaessa kaivannon pohjalle tiivistekalvo, joka saumataan suunnitelman mukaiseen 
tiiviyteen. Putkiasennuksen vaatima alkutäyttö ja tiivistys suoritetaan suunnitelman 
mukaisesti putkiurakoitsijan antamien ohjeiden avulla. Putkiurakoitsija vastaa putkien 
oikeasta kaltevuudesta ja putkiliitosten tiiviydestä maaperän tiivistystyön jälkeen. 

Kaivoasennubissa putkien läpivientien tiivistämisestä valmiskaivoissa vastaa put
kiurakoitsija, rakennustyömaalla tehtävissä läpivienneissä tiivistyksestä huolehtii 
rakennuttaja. Rakennuttajan töihin kuuluvat myös seuraavat työt: 

- betonirengaskaivojen Hitosten tiivistäminen liitostyypin mukaan, 
- muovikaivojen ankkurointi kaivon valmistajan ohjeiden mukaisesti, 
- kaivannon pohjan vahvistaminen tarvittaessa sekä 
- kaikkien kaivumassojen tiivistäminen suunnitelman mukaiseen tiiviyteen. 

Pumppukaivoasennubessa putkiurakkaan kuuluu pumpun kytkentä paineputkeen, 
kaikkien paineputkivarusteiden asennus, ja putkistojen liitos pumppukaivoon. Raken
nuttaja tekee tarvittavat läpiviennit ja rakennelmat suunnitelmien mukaan, jotta 
pumppu voidaan asentaa oikealle korkeudelle, asentaa pumpunkannatusvaijerin ja 
asentaa kiinnikkeen, johon ylärajahälytys voidaan kiinnittää. Sähköasennukseen 
kuuluvat kytkennät sekä rakennuksessa että pumppukaivossa. Varsinainen kaapelin 
veto on laskettu kuuluvaksi rakennuttajalle. 

Suodatinkankaat ja lämmöneristeet asennetaan suunnitelmien mukaisesti. Lopuksi 
rakennuspaikka siistitään ja tarvittavat maisemointityöt tehdään. Yleensä käyttämättö
mät tarvikkeet voidaan palauttaa takaisin kauppaan, edellyttäen ettei niitä ole poistettu 
myyntipakkauksista. Myös vuokrakoneet palautetaan vuokraamoon ja mahdollinen 
rakennusaikainen suoja-aita poistetaan. 

Mikäli edellä lueteltuja rakennuttajalle kuuluvia töitä joudutaan teettämään ulkopuoli
sella, lisätään työn teettämisestä aiheutuvat kustannukset kokonaiskustannuksiin. 

8 KOKONAISKUSTANNUKSET 

Maaperäkäsittelyn kokonaiskustannukset on laskettu ohjekirjan "Pienet jäteveden maa
puhdistamot" (Santala 1990) sisältämien mallipiirroksien VYH 37.35, VYH 37.36, 
VYH 40 ja VYH 37.41 pohjalta käyttäen erilaisia saostus-, jako- ja kokoomakaivoja, 
joten ne edustavat yksittäistapauksia. Kustannustaulukko antaa siten vain suuruus
luokka-arvion. Kustannukset perustuvat hyvään rakennustapaan ja luotettaviin 
materiaaleihin sekä ammattitaitoisen työvoiman käyttöön. 

Kokonaiskustannuksiin sisältyvät materiaali-, maaperä- ja suunnittelukustannukset 
sekä kaivu- ja putkiurakointiliikkeen veloitus. Investointikustannuksista on jätetty pois 
kuljetuskustannukset ja oman työn osuus, joita voidaan arvioida vain tapauskohtaisesti. 
Lisäksi taulukossa esiintyvien järjestelmien kulloisiinkin todellisiin rakennuskustan
nuksiin vaikuttavat materiaalivalinnat, maaperän laadusta riippuen imeytyskentän koko 
ja maaston korkeussuhteet. 
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Materiaalikustannukset eivät sisällä alennuksia. Saatavat alennukset ovat ilmoite
tuista hinnoista 10 - 50 % tuotteesta ja määrästä riippuen. Materiaalien kokonaiskus
tannuksista saatavat alennukset jäävät 10 - 20 % hankinta-ajankohdasta ja asiakas
suhteesta riippuen. Kuljetuskustannukset muodostuvat hankintatavan ja matkan 
mukaan. Haja-asutusalueella matka on keskimäärin 15 - 50 km. Mitä pohjoisemmaksi 
mennään, sitä suurempi on kuljetuskustannusten osuus. Kuljetuksista aiheutuvat 
kustannukset ovat suurinpiirtein yhtä suuret kuin saatavat alennukset, joten tässä 
arviossa kokonaiskustannuksia laskettaessa ei ole otettu huomioon alennuksia ja 
kuljetuskustannuksia. Mikäli rakennushanke poikkeaa huomattavasti tässä kustan
nusarviossa esiintyneestä mallista, on kuljetuskustannukset ja materiaalista saatavat 
alennukset laskettava erikseen. 

Maarakennustöissä on kokonaiskustannusten laskeminen hankalaa, koska kaivutyö
hön vaikuttavat monet ennakolta vaikeasti tiedettävät asiat. Yksinkertaisissa homo
geenisen ja vähäkivisen maaperän kaivu- ja täyttötöissä alitetaan helposti tässä 
arviossa lasketut ajat. Myös kaivumassat ovat pienemmät koska seinämäkaltevuus on 
jyrkempi kuin tässä mallilaskelmassa esitetty. Usein kaivurin työ saadaan sovitettua 
ajankohtaan, jolloin kaivurilla ei ole muita töitä ja tällöin kokonaiskustannus voi 
laskea huomattavasti. Helpoissa tapauksissa kaivurin kokonaiskustannuksissa voi olla 
10 - 30 % alennus. Tämä arvio perustuu keskivaikeaan kaivutyöhön, jolloin työmaalla 
tulee aina yllätyksiä, jotka hidastavat kaivutyötä. Nämä on otettu huomioon käyttä
mällä seinämän jyrkkyytenä 2:1, joka on loivempi kuin käytännössä hiekkamaaperässä 
tehtävissä kaivutöissä. Mikäli joudutaan räjäyttämään kalliota ja kaivamaan olosuh
teissa jotka huomattavasti poikkeavat esimerkkitapauksista, on lisätöiden aiheuttama 
kustannus arvioitava erikseen. 

Pumppaamon kustannuksiin vaikuttavat pumpattavan nesteen ominaisuudet, määrä, 
pumppausmatka ja korkeusero paineputken alku- ja loppupään välillä. Pumppaamo 
voidaan rakentaa paikanpäällä, tai käyttää asennusvalmista pumppaamoa. Tällä 
hetkellä suurin ongelma on saada asiantuntevaa suunnittelua pieniin ratkaisuihin. 
Yleensä valmispumppaamot on tarkoitettu paljon suuremman kapasiteetin tarpeisiin 
kuin yhden talouden jätevesien maapuhdistamossa tarvitaan ja varustelu on sen 
mukainen. Valmispumppaamon hinta on noin 15 000 - 25 000 mk varustettuna 
jäteveden pumppaukseen ja valvontaan tarkoitetulla laitteistolla. Tällöin pumppaamo 
on rakennettu osaksi kunnallista jätevesijärjestelmää, jolloin järjestelmän täytyy toimia 
moitteettomasti usean talouden järjestelmänä. Kun pumppaamon varustelu jätetään 
perusvaatimukset täyttäväksi ja pumppaamoa huoltaa ja käyttää sama henkilökunta, 
voidaan järjestelmä rakentaa toimivaksi ja yksinkertaiseksi edullisesti. Kokonaiskus
tannuksiin on laskettu yhtä asuntoa tai taloutta palveleva pumppaamo, joka ei ole 
yhteydessä kunnalliseen viemärijärjestelmään. Pumppaamon hinta ilman suunnittelu
kustannuksia varustelutasosta riippuen on 8000 - 15 000 mk. 

Suunnittelu- ja maaperätutkimuskustannuksiin vaikuttaa oleellisesti raken
nushankkeen vaikeusaste. Mikäli kohde on lähellä muuta asutusta ja maaperän 
soveltuvuutta maaperäkäsittelyyn ei tunneta, joudutaan tekemään sekä maaperätutki
mus että hankkimaan asiantuntijan laatimat suunnitelmat. Jos rakennuspaikan lähellä 
on aiemmin tehty maarakennustöitä, maaperän rakenne tunnetaan tarkasti ja lähelle on 
tehty maapuhdistamoita jotka toimivat moitteettomasti, jäävät suunnittelu- ja tutki
muskustannukset pieniksi. Toteutuneissa ratkaisussa suunnittelu- ja maaperätutkimuk
set on usein jätetty kokonaan tekemättä, jolloin kustannuksia syntyy vain lupahake
muksiin tarvittavista piirtämistöistä. Tämän kustannuslaskelman suunnittelu- ja 
maaperätutkimuskustannukset perustuvat tavanomaiseen rakennustyöhön, jolloin 
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asiantuntemus on kuulunut kunnallisiin neuvontapalveluihin, maaperän soveltuvuus on 
varmistettu rakeisuusanalyysillä ja lupahakemukset on piirrätetty ammattitaitoisella 
piirtäjällä lupahakemusta varten. 

Vertailuhinnat maapuhdistamoiden (asukasvastineluku 1 - 5, Q < 1 m3/d) raken
tamisen kokonaiskustannuksista (liite 12) 

Imeytyskenttä 

Matalaan perustettu 
imeytyskenttä 

Maasuodatin 

Matalaan perustettu 
maasuodatin 

15 000 - 21 500 mk 

22 000 - 28 500 mk 

20 000 - 26 500 mk 

27 000 - 34 000 mk 

9 KUSTANNUSARVION LAADINTA. 

9.1 Kustannusarvion käyttötarpeet 

Kustannusarviota tarvitaan rakennushankkeen eri vaiheissa eri tarkoituksiin. Kus
tannusarvion laadinta voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Hankesuunnitteluvai
heessa vertaillaan eri järjestelmävaihtoehtoja. Hankesuunnittelun aikana tutkitaan, 
onko hanke yleensä mahdollista toteuttaa ja millä kustannuksilla. Varsinainen raken
nussuunnittelu tarvitsee tarkemman kustannusarvion, kuin hankesuunnittelu. Raken
nussuunnittelussa laadittava kustannusarvio käsittää sekä materiaaleista, että rakennus
työstä aiheutuvat kustannukset. Tällöin kustannusarvio laaditaan niin, että se sisältää 
kaikki tarvittavat tiedot rakennuttajaa, rakentajaa ja rahoittajia varten. Kustannusarvio 
voidaan laatia myös jokaiselle erikseen, jolloin kustannusarvio kattaa kaikki kulloinkin 
tarvittavat yksilölliset tiedot. 

Hanke- ja rakennussuunnittelun kustannusarvio laaditaan ennen rakentamisvaiheen 
aloittamista. Rakentamisvaiheen aikana voidaan arviota tarkentaa, mikäli rakentami
nen kestää kauan (yli 6 kk), tai rakentamista ei tehdä suunnitelmien mukaisesti. 

Tässä laadintaohjeessa muodostetaan kustannusarvio seuraavassa järjestyksessä: 

1. Maaperätutkimus maastossa (kohta 9.2.1) 
2. Maaperätutkimukset laboratoriossa (kohta 9.2.2) 
3. Suunnitelmat (kohta 9.3) 
4. Materiaalit (kohta 9.4) 
5. Maarakennus (kohta 9 .5 .1) 
6. Putkiasennus (kohta 9.5.2) 
7. Oma työ (kohta 9.6) 
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9.2 Maaperätutkimukset 

9.2.1 Maaperätutkimus maastossa 

Ennen suunnitelmien teettämistä on tiedettävä rakennuspaikan maaperän koostumus ja 
muut maapuhdistamon suunnitteluun vaikuttavat asiat. Kustannuksiin lasketaan matkat 
rakennuspaikalle, rakennuspaikalla tutkimustyöstä aiheutuvat työtunnit, kalustovuokrat 
(jos eivät sisälly työkustannuksiin) ja muut työkustannuksista aiheutuvat kulut esim. 
päivärahat. Matkakustannukset voidaan arvioida kilometrikustannusten ja ajoaikaan 
menevien työtuntien mukaan. Rakennuspaikalla työtunteihin lasketaan koekuopan teko 
ja maastokartoitus. Koekuoppa tehdään esimerkiksi kaivurin avulla, jolloin kuopan 
avulla voidaan selvittää mahdollisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet. Maastokartoituk
sessa selvitetään kohteessa olevat rakennelmat, joita ei ole merkitty karttaan, sekä 
maaston korkeussuhteet riittävän tarkasti, ja merkinnät tehdään niin että ne säilyvät 
rakentamiseen asti. 

Maaperätutkimuskustannukset maastossa muodostuvat seuraavasti: 

- matkat 
- koekuopan kaivaminen kaivukoneella tai koereikien kairaaminen 
- maaperänäytteen ottaminen 
- pohjaveden korkeuden mittaaminen 
- etäisyyksien mittaaminen 
- maaston kaltevuuksien mittaaminen ja maastoon merkitseminen 
- muut tutkimuksista aiheutuvat kustannukset 

Maastotutkimuksiin kuluva aika voidaan arvioida seuraavasti yksinkertaisessa 
tapauksessa (hinnat arvioidaan käytetyn menetelmän mukaan tapauskohtaisesti): 

- matkat 
- koekuoppa 
- maaperänäytteenotto 
- pohjaveden korkeuden määrittäminen 
- etäisyyksien mittaaminen 
- maaston vaaitseminen 
- muut kustannukset 

9.2.2 Laboratoriokokeet 

lh /50 km 
lh /koekuoppa 
15 min /näyte 
15 min /reikä ( alle 3 metriä) 
10 min /50 m 
lh /1000 m2 

Laboratoriokoekustannuksiin lasketaan näytteen kuljetus, näytteelle tehtävät tutkimuk
set ja tarvittaessa asiantuntijalausunnot. Asiantuntijalausunnon voi myös antaa 
ulkopuolinen henkilö tutkimustulosten perusteella. 

Laboratoriokustannukset (liite 7.1): 

- näytteen kuljetus 
- näytetutkimukset 
- asiantuntijalausunnot 
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9.3 Suunnitelmat 

Mikäli maaperätutkimuksia ei ole tehty riittävästi, joudutaan suunnitelmia täydentä
mään tarpeellisilla tutkimuksilla. Suunnitelmia varten selvitetään maaperän koostumus, 
maaston kaltevuussuhteet, asemapiirroksessa tarvittavat etäisyydet, pohjaveden ylin 
korkeus ja maapuhdistamon käyttäjämäärät ja taloudet. 

Suunnitelmat sisältävät seuraavan aineiston (hinnat arvioidaan suunnittelutason 
mukaan tapauskohtaisesti): 

- järjestelmän sijoitus asemapiirustukseen 
- selvitys rakennuspaikan sijainnista maantieteellisesti 
- työpiirustukset 
- työselitys 
- järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet 
- materiaaliluettelo ja laatu 
- kustannusarvio 
- hankeaikataulu tarvittaessa 
- muut tarvittavat selvitykset 

Suunnittelukustannuksiin vaikuttavat suunnittelijan asiantuntemus, rakennushankkeen 
koko, kilpailutilanne, suunnittelutoimiston koko ja suunnitelmia varten tarvittavat 
selvitykset ja asiakirjat. Keskimääräiset suunnittelukustannukset vaihtelevat edellä 
mainituista tekijöistä johtuen välillä 1 500 - 6 000 mk. 

9.4 Materiaalit 

Materiaalikustannukset lasketaan määrän ja laadun perusteella. Kustannuslaskentaa 
varten määrät voidaan eritellä seuraavasti: 

- tuloviemäri (liite 1) 
- saostuskaivo (liite 5) 
- jakoviemäri (liite 1) 
- jakoviemäri saostuskaivolta pumppukaivolle (liite 1) 
- pumppukaivo (liite 11) 
- paineviemäri pumppukaivolta jakokaivolle (liite 11) 
- jakokaivo (liite 5) 
- kentän tarvikkeet seuraavasti: 

- jakoputkisto (liite 4) 
- imeytysputkisto (liite 4 ) 
- tarkastus ja tuuletusputket (liite 4) 
- imeytyskentän eristysmateriaali (liite 7) 
- ylempi suodatinkangas (tarvittaessa ) 
- jakokerroksen sepeli (liite 6) 

(m) 
(kpl) 
(m) 
(m) 
(kpl) 
(m) 
(kpl) 

(m) 
(m) 
(m) 
(m2) 
(m2) 
(m3) 
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lisäksi maasuodattimen tarvikkeet seuraavasti: 
- suodatinhiekka (liite 6) 
- tehostusmateriaali (esim. Fos:filt) (tarj. mukaan) 
- alempi suodatinkangas (liite 7) 
- kokoomakerroksen sepeli (liite 6) 
- kokoomaputkisto (liite 4) 
- kokoomaputkiston tuuletusputket (liite 4) 
- maasuodattimen tiivistekalvo (s. 34) 
- kokoomakaivo (liite 5) 
- purkuputki (liite 1) 

- lisäeristykset (liite 1): 
- tuloviemäri 
- saostuskaivo 
- jakoviemäri 
- pumppukaivo 
- paineviemäri 
- jakokaivo 
- kokoomakaivo 
- purkuputki 

9.5 Rakennuskustannukset 

9.5.1 Maarakennuskustannukset 

(m3) (t) 
(m3) 
(m2) 
(m3) 
(m) 
(m) 
(m2) 
(kpl) 
(m) 

Maarakennuskustannukset lasketaan massojen mukaan. Laskentaa varten kustannukset 
jaetaan seuraavasti: raivaus, kaivutyö, arinan teko, kaivoasennus, alkutäyttö, loppu
täyttö ja pinnan muotoilu. Kaivumassat eritellään putkiston, kaivojen ja kentän osalta 
seuraavasti (liite 8 ja 13). 

Putkisto: 
rakennus - saostuskaivo 
saostuskaivo - jakokaivo 
saostuskaivo - pumppukaivo 
pumppukaivo - jakokaivo 
kokoomakaivo - purkuaukko 

Kaivot: 
saostuskaivo 
jakokaivo 
pumppukaivo 
kokoomakaivo 

Kentät: 
imeytyskenttä 
maasuodatinkenttä 
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9.5.2 Putkiasennuskustannukset 

Putkiasennuskustannuksia laskettaessa arvioidaan asennuksessa kuluvat työtunnit. 
Varsinaiset kaivoasennukset kuuluvat tässä laskennassa maarakennusurakkaan, 
putkiasennusurakkaan kuuluvat putkiliitokset kaivoon. Normitunteihin lasketaan 
putkiasennus, kytkennät, olosuhdelisät ja pumppuasennus. 

Asennustyö eritellään seuraavasti (liite 9-10): 
- tuloviemäri 
- saostuskaivoliitännät 
- jakoviemäri 
- pumppukaivoliitännät (liite 11) 
- paineputkiasennus (liite 11) 
- jakokaivoliitännät 
- imeytyskentän putkisto 
- kokoomakentän putkisto 
- kokoomakaivoliitännät 
- purkuputki 

Merkintöjen selitykset: 
m = metri 
l-kpl = putkiliitäntä 
os-% = olosuhdelisä-% 
p-kpl = pumppuasennus 

9.6 Oma työ 

(m, l-kpl, os-%) 
(1-kpl, m) 
(m, l-kpl, os-%) 
(l-kpl, p-kpl) 
(m, os-%) 
(l-kpl) 
(m, l-kpl, os-%) 
(m, l-kpl, os-%) 
(1-kpl) 
(m, l-kpl, os-%) 

Oman työn osuuteen on laskettu kuuluvaksi seuraavat työt (sivut 39 - 41): 

- rakennusluvan hankinta 
- maastossa tehtävät tutkimukset 
- maastomerkinnät 
- kaluston ja työvoiman hankinta 
- tarvittavien viranomaistarkastusten tilaaminen 
- hankeaikataulun laadinta 
- alueen raivaus 
- materiaalikuljetukset 
- kaivukoneaputyöt 
- lapiotyöt 
- kaivoasennusaputyöt 
- suodatinkankaiden ja lämmöneristeiden asentaminen 
- maaperän tiivistäminen suunnitelmien mukaiseen tiiviyteen 
- tiivistekalvon levittäminen ja saumaaminen 

Mikäli edellä esitetyt työt teetetään ulkopuolisella työllä, lisätään kustannukset 
kokonaiskustannuksiin. Tuntiveloitus tavallisesta aputyöstä on noin 80 - 250 mk/h 
riippuen siitä, käytetäänkö työntekijän vai rakennuttajan työkaluja. Hintaan sisältyvät 
kaikki kulut. 
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käsittelymenetelmän valintaan. Toisiinsa vaikuttavina keskeisinä tekijöinä erottuvat 
jäteveden purkupaikka, käymäläratkaisu, asutuksen tiheys sekä vedenhankintatapa. 

Käsitellyn jäteveden purkupaikkana voi olla maaperä, jolloin jätcvesi joutuu pohjave
teen, tai pintavesi, jolloin jätevesi johdetaan pintavesistöön, ei kuitenkaan suoraan 
vesistöön vaan yleisimmin ojaan. Tärkeillä pohjavesialueilla ei voida imeyttää 
maaperään, vaan jätevesi on johdettava muualla käsiteltäväksi tai käsittelyn jälkeen 
pintavesiin. Haja-asutusalueilla käymäläratkaisuista soveltuisivat luontevimmin 
vedettömät käymäläratkaisut eli komposti- ja kuivakäymälät (luku 7.4). Vedettömillä 
käymälöillä pienennetään sekä kiinteistössä muodostuvaa jätevesimäärää että jäteveden 
lika-ainesmäärää, jolloin helpotetaan kiinteistökohtaista vedenhankintaa ja jätevesien 
käsittelyä. Eräissä tapauksissa, joissa vesikäymälän jätevedet estäisivät kiinteistökoh
taisen vedenhankinnan ja jäteveden käsittelyn, voidaan vedettömillä käymälärat
kaisuilla mahdollistaa kiinteistökohtainen vedenhankinta ja pesuvesien käsittely. 
Mikäli vedenhankinta on järjestetty keskitetysti alueen ulkopuolelta, voidaan jätevesien 
käsittelyssä valita käsittelymenetelmä ja puhdistamon paikka vapaammin kuin 
vedenhankinnan tapahtuessa kiinteistökohtaisesti. 

Yleisimmin haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyssä päädytään 
käyttämään jotakin maaperäkäsittelymenetelmistä (luku 7.5), koska niiden vaatima 
hoito on vähäistä ja puhdistusteho hyvä. Niistä on olemassa myös erityisratkaisuja 
moniin erikoistapauksiin, kuten esimerkiksi alaville maille. Kiinteistökohtaiset pien
puhdistamot vaativat enemmän hoitoa toimiakseen hyvin, mutta jatkuva kehitystyö 
lisää pienpuhdistamojen toimintavarmuutta ja vähentää hoidon tarvetta. Käsittely
menetelmän valinnassa ja suunnitelmien laadinnassa olisi hyödyllistä, eräissä tapauk
sissa jopa välttämätöntä, käyttää asiantuntevaa suunnittelijaa. Suunnittelijan ja 
luvanantajan tulee aina tutustua olosuhteisiin myös paikan päällä. 

Tärkeillä pohjavesialueilla jätevedet tulee johtaa tiiviissä viemärissä pohjavesialueen 
ulkopuolelle ja käsitellä siellä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on jätevedet käsiteltävä 
alueella niin, ettei jätevesiä pääse pohjaveteen, ja johdettava käsitelty jätevesi tiiviissä 
viemärissä alueen ulkopuolelle. Tällaisilla alueilla tulee erityisesti suosia vedettömiä 
käymäläratkaisuja pohjaveden likaantumisriskin pienentämiseksi. Vaihtoehtoja ovat 
tällöin esimerkiksi pohjastaan tiiviiksi tehty maasuodatin (luku 7.5) tai pienpuhdistamo 
(luku 7 .6). Pohjavesialueiden osalta tulisi suhtautua erittäin kriittisesti umpisäiliöihin 
(luku 7.7), sillä vuotava umpisäiliö on erittäin haitallinen pohjavedelle. Myös huonosti 
toteutettu jäteveden maahanimeytys saattaa olla riskitekijä pohjavesialueella. 

Kaukana vesistöistä sijaitsevilla harvaan asutuilla alueilla voidaan harkita myös yksin
kertaisempienkin jäteveden käsittelymenetelmien käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
saostuskaivo täydennettynä asianmukaisesti toteutetulla imeytyskuopalla, -kaivolla tai 
maasuodatinkaivolla (luku 7.5). Menetelmän valintaa rajoittavat lähinnä kiinteistökoh
tainen vedenhankinta ja maaperän laatu. Jos vedenhankinta uhkaa vaarantua, mutta 
maaperän laatu ei aseta esteitä, on ensimmäiseksi tutkittava jäteveden käsittelyn 
tehostamista esimerkiksi normaalilla jäteveden maahanimeytyksellä (luku 7.5). Mikäli 
maahan imeytys ei ole mahdollista esimerkiksi suojaetäisyyksien riittämättömyyden 
vuoksi tai maaperän laatu ei mahdollista imeyttämistä, ovat vaihtoehtoina maasuodatin 
tai pienpuhdistamo. 

Mikäli alue sijaitsee kaukana vesistöistä, saattaa naapurikiinteistön sijainti vaikuttaa 
merkittävästi jätevesien käsittelyyn. Tällöin myös vedenhankintatapa vaikuttaa 
huomattavasti jäteveden käsittelymenetelmän valintaan. Jos vedenhankinta on järjes-
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tetty keskitetysti alueen ulkopuolelta, eikä maaperäolosuhteista muuta johdu, ovat 
vaihtoehtoja jätevesien maahanimeytys, maasuodatin tai pienpuhdistamo. Maaperäolo
suhteiden estäessä imeytyksen ovat vaihtoehtoja maasuodatin ja pienpuhdistamo. 
Vedenhankinnan tapahtuessa kiinteistökohtaisesti, on vaihtoehtoja vähemmän. Mikäli 
asutuksen tiheys tai maaperäolosuhteet niin edellyttävät, voidaan edellä esitettyjen 
vaihtoehtojen lisäksi erityisesti suositella käytettäväksi vedetöntä käymälää ja pesu
vesien käsittelyä maahan imeyttämällä tai maasuodattimessa. Vedettömän käymälän 
vaihtoehtona on vesikäymälä, jonka jätevedet kootaan umpisäiliöön ja kuljetetaan 
muualle käsiteltäväksi. On kuitenkin muistettava, että umpisäiliö on aina riski 
vedenhankinnalle pohjavesialueilla ja oman kaivon lähialueilla. Vain erityisen paina
vista syistä kannattaa päätyä ratkaisuun, jossa kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön 
ja kuljetetaan muualle käsiteltäväksi. Umpisäiliön kanssa on suositeltavaa käyttää 
vähävetistä huuhtelukäymälää (luku 7.4) jo käyttökustannustenkin vähentämisen 
vuoksi. 

Mikäli kiinteistö sijaitsee harvaan asutulla alueella lähellä vesistöä, on kiinnitettävä 
erityistä huomiota vesistökuormituksen pienentämiseen. Mikäli maaperäolosuhteet 
sallivat eikä vedenhankinnalle ole vaaraa, on jätevedet pyrittävä imeyttämään maahan 
mahdollisimman etäälle vesistöstä. Vesikäymälän sijasta voidaan suositella käytettä
väksi vedettömiä käymälöitä ja pesuvesien imeyttämistä. Mikäli jäteveden imeyttämi
nen ei esimerkiksi maaperäolosuhteiden vuoksi ole mahdollista, voidaan jätevedet 
käsitellä muun muassa maasuodattimessa tai pienpuhdistamossa. Käsiteltyjäkään 
jätevesiä ei tulisi kuitenkaan päästää suoraan vesistöön vaan esimerkiksi imeytyskuop
paan tai ojaan. 

Kun kiinteistö sijaitsee vesistön läheisyydessä ja naapurikiinteistön sijainti vaikuttaa 
jätevesien käsittelymenetelmän valintaan tai alue on muutoin tiheästi rakennettu, ovat 
ongelmat jätevesien käsittelyn suhteen suurimmat. Jos vedenhankinta on järjestetty 
keskitetysti alueen ulkopuolelta, voidaan jätevedet imeyttää maaperäolosuhteiden niin 
salliessa. Mikäli imeytys ei kuitenkaan onnistu, esimerkiksi suojaetäisyyksien riittä
mättömyyden vuoksi, voidaan käyttää maasuodatinta tai pienpuhdistamoa. Käsiteltyjä 
jätevesiä ei kuitenkaan pidä johtaa suoraan vesistöön vaan esimerkiksi imeytyskuop
paan tai ojaan. Mikäli vedenhankinta tapahtuu kiinteistökohtaisesti, ei jätevesien 
imeytys aina ole tällaisella alueella mahdollista, etenkään jos tontin koko on pieni. 
Tällöin onkin erittäin suositeltavaa käyttää vedettömiä käymäläratkaisuja. Muodostuvat 
jätevedet voidaan käymäläratkaisusta riippumatta käsitellä esimerkiksi maasuodatti
messa. Ongelmallisilla alueilla ratkaisu voi olla vesikäymälävesien johtaminen um
pisäiliöön ja kuljettaminen muualla käsiteltäväksi sekä pesuvesien käsittely esimerkiksi 
maasuodattimessa. Vain erityisistä syistä tulisi ratkaisuna olla kaikkien jätevesien 
johtaminen umpisäiliöön ja kuljettaminen muualle käsiteltäviksi, sillä umpisäiliöt ovat 
aina riski vedenhankinnalle. Mikäli umpisäiliöihin päädytään, tulee myös niiden 
käyttöä tyhjennysten ja tiiviyden osalta jatkuvasti valvoa. 

Edellä käsiteltyjen yleistettyjen tilanteiden lisäksi on monia tilanteita, joissa nama 
ohjeet eivät sellaisenaan sovellu. Niissä tapauksissa on sovellettava erityistä tapaus
kohtaista harkintaa käsittelymenetelmän valinnassa. Yleensä tarkemmat maaperä- ym. 
tutkimukset ovat tarpeen ja hyödyllisiä. Erityisesti on korostettava asiantuntevan 
suunnittelijan laatimien suunnitelmien tärkeyttä. Oleellista on myös järjestää hankkei
den toteutumisen tarkastustoiminta. 
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9 KUSTANNUKSET 

9.1 Yleistä 

Luvussa 8 esitettyjen ratkaisujen käyttöönotto nostaa haja- ja loma-asutuksen 
jätevesien käsittelyn investointikustannuksia. Tässä luvussa käsitellään eri käymälärat
kaisujen ja jäteveden käsittelymenetelmien investointi- ja käyttökustannuksia sekä 
menetelmäkohtaisesti että koko maan haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyn 
kannalta vuosina 1995 - 2005. 

9.2 Menetelmäkohtaiset kustannukset 

Menetelmäkohtaiset kustannukset voidaan jakaa investointi- ja käyttökustannuksiin. 
Taulukossa 5 on vaihtoehtoisten käymäläratkaisujen ja jäteveden esikäsittelyn inves
tointi- ja käyttökustannuksia. Taulukkoon 6 on koottu arvioita haja-asutuksen jäte
vesien erilaisten käsittelymenetelmien investointikustannuksista ja vuotuisista käyttö
kustannuksista. Eri käsittelymenetelmien kustannusvertailu voidaan tehdä taulukossa 6 
esitettyjen kustannusten perusteella. Investointikustannuksiin vaikuttavat menetelmän 
vaatimat rakenteet ja laitteet, oman työpanoksen osuus, tarvittavien massojen saata
vuus ja kuljetuskustannukset, tontin korkeussuhteet sekä menetelmän mahdollisesti 
tarvitseman asunnon lisätilan tai tontin lisäpinta-alan kustannukset. Myös viemä
rilinjojen kustannukset sekä mahdolliset liittymismaksut ovat merkittäviä kustannuste
kijöitä. Umpisäiliötä lukuunottamatta lähes kaikki ratkaisut vaativat esikäsittelyksi 
saostuskaivokäsittelyn. Eräät pienpuhdistamotyypit voidaan rakentaa ilman erillistä 
saostuskaivoa, mutta maaperäkäsittelymenetelmissä oikein toimiva esikäsittely on 
puhdistamon toimivuuden ja kustannusten vuoksi erittäin tärkeä. 

Taulukko 5. Yhden talouden käymäläratkaisujen ja jäteveden esikäsittelyn keskimääräisiä kustan
nuksia. 

Käymäläratkaisu tai 
esikäsittely 

Kuivakäymälä 
Kompostikäymälä3> 
Kiintoaineen ja nesteen erotteleva käymälä 
Umpisäiliö, wc-vedet4> 
Saostuskaivo 

Investointi
kustannukset1> 

mk 

2 000 
10 000 
5 000 
6 000 
6 000 

Vuotuiset 
käyttökustannukset2> 

mk 

300 
200 
100 

3 200 
900 

1) Investointikustannuksiin on sisällytetty asennus- ja maansiirtokustannukset. 
2) Ei sisällä jätteen mahdollisia käsittelykustannuksia. 
3) Ison kompostikäymälän investointikustannuksiin on lisättävä 5 000 - 30 000 mk lisätilan rakennuskustan

nuksia. 
4) 5 m3:n umpisäiliö, tyhjennyksiä 7 kpl a 450 mk. 
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Taulukko 6. Yhden talouden jätevesien keskimääräisiä kiinteistölle aiheutuvia kustannuksia 
jätevesien käsittelyn järjestämisestä. 

Käsittelymenetelmä/ 
puhdistamotyyppi 

Johtaminen yleiseen viemäriin Gos mahdollista) 3> 

Kuivakäymälä + pesuvesien imeytys 
Kompostikäymälä + pesuvesien imeytys4> 

Kiintoaineen ja nesteen erotteleva käymälä 
+ pesuvesien imeytys 
Maahan imeytys 
Maasuodatin 
Maasuodatin, tehostettu fosforinpoisto 
Juurakkopuhdistamo 
Haihdutuskenttä 
Pienpuhdistamo (biologis-kemiallinen) 
Umpisäiliö wc-vesille + pesuvesien imeytys5> 

Umpisäiliö, kaikki jätevedet6> 

Investointi-
kustannukset1> 

mk 

15 000 

14 000 
22 000 

17 000 
16 000 
21 000 
30 000 
23 000 
10 000 
35 000 
18 000 
9 000 

Vuotuiset 
käyttökustannukset2> 

mk 

1 000 

800 
700 

600 
900 
900 
900 
900 
900 

1100 
3 600 
9 900 

1) Investointikustannuksiin on sisällytetty keskimääräiset asennus- ja maansiirtokustannukset, wc-vesille tai 
pesuvesille soveltuva saostuskaivo sekä 25 m viemäriä. Kustannuksiin ei ole sisällytetty pumppausta. 

2) Ei sisällä jätteen mahdollisia käsittelykustannuksia. 
3) Arvioitu kustannus kiinteistön omistajalle kaava-alueella sisältäen keskimääräisen liittymismaksun ja noin 50 

m viemäriä. Tämä ei välttämättä vastaa fodellisia kustannuksia. 
4) Ison kompostikäymälän investointikustannuksiin on lisättävä 5 000 - 30 000 mk Iisätilan rakennuskustan

nuksia. 
5) 5 m3:n umpisäiliö, tyhjennyksiä 7 kpl a 450 mk, pesuvesien saostuskaivon tyhjennys 450 mk. 
6) 8 m3:n umpisäiliö, tyhjennyksiä 22 kpl a 450 mk. 

9.3 Vesiensuojelukustannukset 

Haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittely luvussa 8 esitettyjen ratkaisujen mukai
sesti lisää vesiensuojelukustannuksia nykytasosta. Tässä luvussa on laskettu kustan
nukset tilastollisten taajamien (Tilastokeskus 1992b) ulkopuoliselle viemäröimättömäl
le asutukselle. Mikäli em. viemäröimättömän asutuksen jätevesien käsittely toteutetaan 
esitetyllä tavalla, on investointikustannuksiksi vuosina 1995 - 2005 arvioitu muodos
tuvan noin 5 700 milj. markkaa (taulukko 7). Laskelmassa on oletettu, että kaikki 
uudet em. alueilla sijaitsevat ympärivuotiset asunnot sekä arviolta 60 % vanhojen 
asuntojen jätevedet käsitellään luvussa 8 esitetyllä tavalla. Samoin kaikki uudet loma
asunnot ja arviolta 40 % vanhojen loma-asuntojen jätevedet käsitellään luvussa 8 
esitetyllä tavalla. 

Haja-asutuksen osalta kustannuksiksi vuosina 1995 - 2005 arvioitiin noin 2 900 milj. 
markkaa ja loma-asutuksen osalta noin 2 800 milj. markkaa. 
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Taulukko 7. Arvio tarvittavista investointikustannuksista kiinteistöille vuosina 1995 - 2005, kun 
jätevesien käsittely toteutetaan tässä selvityksessä esitetyllä tavalla. 

Asunnot Investointeja lnvestointej a Investointien Kustannukset 
yhteensä vaativien osuus(l vaativat keskiarvo yhteensä 

asunnot asuntoa kohti 
kpl % kpl mk Milj. mk 

Vanhat: 
-haja-asutus 2>185 000 60 110 000 12 000 1 320 
-loma-asutus 425 000 40 170 000 8 000 1 360 

Uudet: 
-ympärivuotinen asutus 90 000 100 90 000 18 000 1 620 
-loma-asutus 100 000 100 100 000 14 000 1 400 

Yhteensä 5 690 

1) Huomioitu kunnossa olevat. 
2) Huomioitu arvioitu poistuma. 

Loma-asuntojen jätevesien käsittelyn investointikustannuksista huomattava osa 
koostuu käymäläkustannuksista. Laskelmissa on siltä osin käytetty hyvin toteutetun 
komposti- tai kuivakäymälän arvioituja rakentamis- ja laitekustannuksia. 

10 JATKOTOIMENPITEIDEN JA KEHITTÄMISTYÖN TARVE 

Nykytekniikalla voidaan vähentää oleellisesti haja- ja loma-asutuksen jätevesien 
aiheuttamaa kuormitusta. Menetelmien kehittelyä on edelleenkin jatkettava, sillä täysin 
haitatonta ja vaivatonta käsittelymenetelmää ei ole vielä kehitetty. Tämän työn 
yhteydessä on noussut esille eräitä jatkotoimenpide- ja kehittämistyötarpeita. 

Kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn tulevan veden laatua ja määrää koskevia 
tutkimuksia on verraten vähän, etenkin harmaiden vesien osalta. Harmaiden vesien 
keskimääräinen laatu ja määrä tulee tutkia, jotta niiden puhdistaminen voitaisiin 
mitoittaa nykyistä tarkemmin ja jotta mahdollisuudet jonkinlaiseen kierrätykseen tai 
muuhun hyötykäyttöön kyettäisiin selvittämään. Esimerkiksi juomavedeksi kelpaavan 
veden käyttöä vesikäymälän huuhteluun pidetään usein tuhlauksena. Yleisimmin 
toivotaankin mahdollisuutta käsiteltyjen harmaiden vesien käyttämiseen vesikäymälän 
huuhteluun tai kasteluvedeksi. 

Saostuskaivo- ja umpisäiliölietteiden vaikutus pienen jätevedenpuhdistamon toimin
taan tulee selvittää, jotta pystytään arvioimaan lietteen kuljetuksen ja käsittelyn ympä
ristövaikutukset. Pitkät kuljetusmatkat kuluttavat energiaa ja aiheuttavat päästöjä. 
Jäteveden puhdistamolla suuri lietemäärä voi aiheuttaa ongelmia ja jopa alentaa 
jäteveden käsittelyn tehoa. Tiedot vaikuttavat olennaisesti jäteveden käsittelymenetel
män valintaan. 



58 

Saostuskaivolietteen kuljetuksen ympäristöhaittojen vähentämiseksi voidaan liete 
käsitellä kiinteistökohtaisesti. Saostuskaivolietteen kiinteistökohtaisen käsittelyn 
toteuttamisen kehittäminen sekä sen vaikutukset jäteveden käsittelyyn tulee selvittää, 
sillä suotovedet jouduttaisiin kuitenkin johtamaan käsiteltäväksi kiinteistökohtaiseen 
järjestelmään. 

Nykyisin suuntauksena on pyrkiä käsittelemään jätevedet niiden syntypaikalla vedoten 
taloudellisuuteen ja ekologisuuteen. Toisaalta keskitetyn viemäröintijärjestelmän 
jätevesien käsittelytehokkuus on nykytekniikalla yleensä huomattavasti parempi ja 
päästöt paremmin hallittavissa kuin kiinteistökohtaisessa käsittelyssä, mutta kalliita 
verkostoja pidetään keskitetyn järjestelmän ongelmana. Kiinteistökohtaisen ja keskite
tyn jätevesien käsittelyn taloudellisuutta ja ekologisuutta tulisikin vertailla vaihtoehto
jen välisen valinnan helpottamiseksi. 

Maaperäkäsittelyn soveltuvuutta muun muassa karjasuojien, maitohuoneidenja piente
ollisuuden jätevesien käsittelyyn tulisi tutkia. Lisäksi mahdollisuutta käsitellä näitä 
jätevesiä yhdessä asumisjätevesien kanssa tulisi selvittää. 

Vaihtoehtoisten käymälöiden yleistymistä on hidastanut merkittävästi kuluttajien 
tietämättömyys näistä laitteista sekä valmistajien tietämättömyys kuluttajien vaati
muksista. Vaihtoehtoisten käymälöiden kehittämistyötä tulisi edistää, etenkin helppo
käyttöisyyden ja toimivuuden osalta. 

Edellä mainittujen lisäksi on noussut esiin myös muita kuin teknisluonteisia jatkotoi
menpide- ja kehittämistyötarpeita. Nämä pyritään ottamaan huomioon muun muassa 
laadittaessa vesiensuojelun tavoiteohjelmaa vuoteen 2005. Tällaisia ovat esimerkiksi 
ehdotukset vesilain muuttamisesta, kiinteistökohtaisten jätevesihankkeiden avustus
menettelyn tehostamisesta, haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelytason määritte
lemisestä kunnan rakennusjärjestyksessä tai muulla tavoin tai vesihuollon yleissuunni
telman laatimisesta. Myös ympäristötiedon ja -tietoisuuden levittämiseen sekä 
tutkimukseen ja seurantaan olisi panostettava. Järjestelmällisen tutkimus- ja kehittä
mistoiminnan jatko tulisi turvata ja toimintaa edelleen lisätä. Myös ekologisen 
rakentamisen tutkimus- ja kehittämistoimintaa tulee lisätä. Näiden jatkotoimenpide
ja kehittämistyötarpeiden pohjalta tulisi laatia pitkän tähtäimen tutkimus-, kehittämis
ja hallinnollinen kehittämissuunnitelma. 

11 YHTEENVETO 

Viemäri verkostoihin liittymättömiä asukkaita on Suomessa edelleenkin lähes miljoona. 
Haja-asutuksen ja muun viemäröimättömän asutuksen jätevedet aiheuttavat haittoja 
vesistöissä ja pohjavesissä. Viemäröimättömän asutuksen fosforikuormitus vesistöihin 
on valtakunnallisesti tarkasteltuna suurempi kuin yhdyskuntien jäteveden puhdista
moilta vesistöihin kohdistuva kuormitus. Haja-asutuksen kuormituksen osuus koko
naiskuormituksesta on noussut vesihuollollisen varustetason nousun ja yhdyskuntien 
jäteveden puhdistamoiden toiminnan tehostumisen myötä. 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn vaikuttavia lakeja ovat lähinnä terveydenhoito
laki ja vesilaki. Käytäntö eri lakeja noudatettaessa on kunnissa ollut hyvin kirjavaa 
haja-asutuksen jätevesilupia käsiteltäessä. Terveydenhoitolaki muuttuu vuoden 1995 
alusta terveydensuojelulaiksi, jolloin nykyinen vesikäymälälupa poistuu, mutta ter-
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veydensuojeluviranomainen voi kuitenkin tehdä päätöksen ilmoitusmenettelystä. 

Yhteisen viemäröinnin ulkopuolisen asutuksen jätevesien käsittelemiseksi on käytettä
vissä monia käsittelymenetelmiä. Ratkaisujen moninaisuudesta ja jatkuvasta kehitys
työstä huolimatta ei yksinkertaista, edullista, toimivaa ja joka tilanteeseen käyttökel
poista ratkaisua ole vielä kehitetty. Yhteisen viemäröinnin ulkopuolisen asutuksen 
osalta onkin ensisijaisen tärkeää vähentää muodostuvaa kuormitusta. Vedettömien 
käymäläratkaisujen käyttö on erittäin suositeltavaa haja-asutusalueilla. Käsittely
menetelmän valinnan avuksi on kehitetty tämän työn yhteydessä valintakaavio, jossa 
on esitetty ne tekijät, jotka on otettava huomioon käsittelymenetelmää valittaessa. 
Tässä työssä esiteltyä valintakaaviota tulisi viipymättä ryhtyä soveltamaan uusia 
rakennus- ja vesikäymälälupia myönnettäessä. 

Kiinteistökohtaisen viemäröinnin ja jätevesien asianmukaisen käsittelyn investointi
kustannukset taloa kohti ovat lähes aina korkeammat kuin kaava-alueen viemäröidyllä 
asutuksella. Tässä työssä ehdotetut toimenpiteet edellyttävät suuria investointeja 
viemäröimättömän asutuksen jätevesien käsittelyyn vuosina 1995 - 2005. Esitetyt 
ratkaisut edellyttävät noin 5,7 miljardin markan investointikustannuksia haja- ja 
loma-asutuksen jätevesien käsittelyyn vuosina 1995 - 2005. Haja-asutuksen osalta 
kustannukset ovat noin 2,9 miljardia markkaa ja loma-asutuksen osalta noin 2,8 
miljardia markkaa. Eri käsittelymenetelmien talokohtaiset investointikustannukset 
vaihtelevat ympärivuotisen asutuksen osalta noin 15 000 markasta aina 50 000 
markkaan. 

Tämän työn yhteydessä nousi esiin useita jatkotoimenpide- ja kehittämistyötarpeita, 
joista osa oli teknisluonteisia, osa oikeudellis-hallinnollisiin ohjauskeinoihin ja osa 
taloudellisiin ohjauskeinoihin liittyviä tarpeita. 
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LIITE 1. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAATIMUKSET 
ERÄISSÄ KUNNISSA SYKSYLLÄ 1993 

Tämän selvityksen yhteydessä vesi- ja ympäristöhallitus järjesti syksyllä 1993 kyselyn 
eräille kunnille haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksista (Rontu 1994). Kysely 
kattoi kaikkiaan 86 kuntaa eli noin 19 % kaikista maamme kunnista. Kunnilta 
kysyttiin seuraavia asioita: 

1. Mikä on kuntanne terveys/ympäristönsuojelun yhteistyön organisaatioratkaisu ? 

2. Tehdäänkö päätökset viemäriverkostojen ulkopuolisen haja-asutuksen jäte-
vesiasioissa terveydenhoitolain vai vesilain mukaan ? 

3. Annetaanko luvan hakemisen tai myöntämisen yhteydessä ohjetta ? 

4. Edellytetäänkö luvan hakemisen yhteydessä esitutkimusten tekoa ? 

5. Käydäänkö luvan myöntämisen yhteydessä rakennuspaikalla ja jos käydään niin 
kuka käy? 

6. Mikä on yhteys rakennusvalvontaan ? 

7. Mitkä ovat ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesien käsittelyvaatimukset 
haja-asutusalueilla ? Jos eri alueilla on eri vaatimukset, mitkä ovat kunkin alueen 
käsittelyvaatimukset ? 

8. Millä perusteilla eri alueille on asetettu eri käsittelyvaatimukset ympärivuotisesti 
asuttujen kiinteistöjen jätevesien osalta ? 

9. Mitkä ovat loma-asuntojen jätevesien käsittelyvaatimukset haja-asutusalueilla ? 
Jos eri alueilla on eri vaatimukset, mitkä ovat kunkin alueen käsittelyvaatimuk
set ? 

10. Millä perusteilla eri alueille on asetettu eri käsittelyvaatimukset loma-asuntojen 
jätevesien osalta ? 

11. Miten toimeenpanoa ja käyttöä valvotaan ? 

12. Miten saostuskaivolietteen käsittely on hoidettu kunnassanne ? 

13. Miten umpikaivolietteen käsittely on hoidettu kunnassanne ? 

14. Kuka antoi nämä kuntaa koskevat tiedot ? 

Kysymyksiin sai vastata vapaamuotoisesti ja kyselyn vastausten jaottelu suoritettiin 
työryhmän toimesta. Vastausten jaottelu, vastausten lukumäärien jakautuminen sekä 
prosentuaaliset osuudet vastauksista ovat ohessa. 
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Kysymys 1. Mikä on kuntanne terveys/ympäristönsuojelun yhteistyön organisaatioratkaisu ? 

Vastausten jaottelu: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

ympäristöterveyshuolto kuntayhtymällä, ympäristönsuojelu kunnalla 
ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu saman lautakunnan alaisuudessa 
kunnassa terveyslautakunta ja ympäristölautakunta (tai vastaavat) 
kunnassa terveyslautakunta ja tekninen lautakunta (tai vastaavat) 
terveys- ja ympäristönsuojelu kuntayhtymällä 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

(Yksi kunnista ei vastannut kysymykseen) 

yht. kpl 
26 
22 
14 
4 

19 
yht. 85 

% vastanneista 
30,6 
25,9 
16,5 
4,7 

22,4 

Kysymys 2. Tehdäänkö päätökset viemäriverkostojen ulkopuolisen haja-asutuksen jäte
vesiasioissa terveydenhoitolain vai vesilain mukaan ? 

Vastausten jaottelu: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

mikäli wc-vesiä molempien lakien mukaan, VL:n mukaan mikäli wc-vesiä ei ole 
molempien lakien mukaan 
kunnassa ei noudateta ThL:n menettelyä, joten jätevesiasiat VL:n mukaan 
ThL:n mukaan, tarvittaessa VL:n mukaan 
VL:n mukaan 
ThL:n mukaan 
ratkaistaan rakennusl upamenettel yssä 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

yht. kpl 
2 

37 
5 

15 
6 

20 
1 

yht. 86 

% vastanneista 
2,3 

43,0 
5,8 

17,4 
7,0 

23,3 
1,2 
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Kysymys 3. Annetaanko luvan hakemisen tai myöntämisen yhteydessä ohjetta ? 

Vastausten jaottelu: 

luvan hakemisen yhteydessä kirjallisesti 
luvan myöntämisen yhteydessä kirjallisesti 
molempien yhteydessä kirjallisesti 
molempien yhteydessä kirjallisesti sekä paikanpäällä suullisesti 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

hakemisen yhteydessä suullisesti, myöntämisen yhteydessä kirjallisesti 
uudisrakennuksen osalta rakennusluvan yhteydessä kirjallisesti, muussa tapauksessa 
hakemisen yhteydessä kirjallisesti 

g) 
h) 

suulliset ohjeet 
ei anneta 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

yht. kpl 
8 

55 
3 
1 
3 
4 
1 

11 
yht. 86 

% vastanneista 
9,3 

64,0 
3,5 
1,2 
3,5 
4,7 
1,2 

12,8 

Kysymys 4. Edellytetäänkö luvan hakemisen yhteydessä esitutkimusten tekoa ? 

Vastausten jaottelu: 

a) kyllä 
b) , kyllä, jos erityistä syytä 
c) ei 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
c) 

yht. kpl 
6 

23 
57 

yht. 86 

% vastanneista 
7,0 

26,7 
66,3 
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Kysymys 5. Käydäänkö luvan myöntämisen yhteydessä rakennuspaikalla ja jos käydään niin 
kuka käy? 

Vastausten jaottelu: 

al) Kyllä 
bl) vain poikkeustapauksissa 
cl) Ei 
a2) terveystarkastaja (tai vastaava) 
b2) ympäristönsuojelusihteeri (tai vastaava) 
c2) terveystarkastaja tai ympäristönsuojelusihteeri (tai vastaavat) 
d2) terveystarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri (tai vastaavat) 
e2) terveystarkastaja jos wc-vesiä, ympäristönsuojelusihteeri jos ei wc-vesiä (tai vastaa

vat) 
f2) rakennustarkastaja 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: al) 
bl) 
cl) 

a2) 
b2) 
c2) 
d2) 
e2) 
f2) 

yht. kpl 
71 
13 

2 
yht. 86 

yht. kpl 

39 
14 
9 

11 
1 

10 
yht. 84 

Kysymys 6. Mikä on yhteys rakennusvalvontaan ? 

Vastausten jaottelu: 

% vastanneista 
82,6 
15,1 

2,3 

% vastanneista 
(al-cl) 

45,3 
16,3 
10,5 
12,8 

1,2 
11,6 

a) 

b) 
c) 
d) 

rakennusvalvonta mukana sekä ennen luvan myöntöä että luvan myönnön jälkeen 
(lopputarkastus) 
rakennusvalvonta mukana ennen luvan myöntää (esim. wc-luvan tarkistus) 
rakennusvalvonta mukana luvan myönnön jälkeen (lopputarkastus) 
ei yhteyttä rakennusvalvontaan 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
c) 
d) 

yht. kpl 

39 
36 
5 
6 

yht. 86 

% vastanneista 

45,3 
41,9 

5,8 
7,0 



Kysymys 7. Mitkä ovat ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesien käsittelyvaatimukset haja-asutusalueilla ? Jos eri 
alueilla on eri vaatimukset, mitkä ovat kunkin alueen käsittelyvaatimukset ? 

Vesi- ja 
ympäris-
töpiiri 

Hevy 

Tuvy 

Tavy 

Kyvy 

Mivy 

Kuvy 
PKvy 

Vavy 

KSvy 

Kovy 

Ouvy 

Kavy 

Lavy 

IYht. 1 

Vastausten jaottelu: 

Vastaukset on jaoteltu taulukon muotoon. Taulukkoon on merkitty kunkin vesi- ja ympäristöpiirin kohdalle kunkin 
menetelmiä mainintojen lukumäärä. Lähes kaikki kunnat ilmoittivat hyväksyvänsä useampia vaihtoehtoja, joten eri 
menetelmien prosentuaalisia jakautumia ei ole laskettu. 

Kaikki jätevedet käsitellään yhdessä wc-vesien erilliskäsit- pesuvesien käsittely kaikki 

tely säiliöön 

Kyselyyn saostuskaivot ilman saostus- saostuskaivot saostus- picnpuhdista- muu käsittely umpisäiliö wc- umpisäiliö wc- komposti- saostus- saostus- saostuskaivot saostus- ci vaati- umpisäiliö kaikille 
vastanneita jatkokäsittelyä kaivot + + maasuoda- kaivo(t) -t mo vesille vesille + keittiöve- käymälä kaivot ilman kaivot -t -t maasooda- kaivo(!) -t muksia jätcvcsillc 

kuntia imcytyso- tin imcytys- sille jatkokäsittc- imey- tin imcytys-
jasto/kcnttä kaivoi lyä tysojas- kaivolkuop-

-kuoppa to/kcnttä pa 

6 3 4 1 1 3 3 1 2 
8 4 4 4 3 1 2 1 2 1 5 

10 7 1 5 5 1 1 
5 1 5 2 1 4 4 1 2 

15 11 5 15 15 
5 5 3 1 2 2 3 
4 4 1 2 2 3 
6 1 3 4 2 5 1 5 4 2 4 
5 1 5 5 5 5 5 5 
6 1 3 ,.., 5 .... 

5 4 1 1 3 
,., 

5 2 2 3 i. 

5 3 3 1 1 4 1 1 1 2 2 -
6 2 5 2 2 1 1 5 2 3 3 

8~ 131 631 231 181 ~ ~ 5~ 11 41 ~ 3~ 111 311 01 3~ 

0\ 
\0 

t: 
~ 
1--' 

Ui 



LIITE 1/6 70 

Kysymys 8. Millä perusteilla eri alueille on asetettu eri käsittelyvaatimukset ympärivuotisesti 
asuttujen kiinteistöjen jätevesien osalta ? 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

h) 
i) 

Koko maa: 

Vastausten jaottelu: 

ei eri käsittelyvaatimuksia eri alueille 
pohjavesialueille eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
vesistöjen lähellä eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
taajaan asutulla alueella eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
pohjavesialueiden ja vesistöjen lähellä eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
vesistöjen läheisyydessä ja taajaan asutuilla alueilla eri vaatimukset kuin muilla 
alueilla 
pohjavesialueilla, vesistöjen läheisyydessä ja taajaan asutuilla alueilla eri vaatimukset 
kuin muilla alueilla 
tapauskohtaisesti eri vaatimukset 
muu syy 

Vastausten jakauma: 

yht. kpl % vastanneista 

a) 12 14,0 
b) 8 9,3 
c) 11 12,8 
d) 4 4,7 
e) 16 18,6 
f) 16 18,6 
g) 10 11,6 
h) 7 8,1 
i) 2 2,3 

yht. 86 



Kysymys 9. Mitkä ovat loma-asuntojen jätevesien käsittelyvaatimukset haja-asutusalueilla ? Jos eri alueilla on eri vaatimukset, 
mitkä ovat kunkin alueen käsittelyvaatimukset ? 

Vesi- ja 
ympäris-
töpiiri 

Hevy 

Tuvy 

Tavy 

Kyvy 

Mivy 

Kuvy 

PKvy 

Vavy 

KSvy 

Kovy 

Ouvy 

Kavy 

Lavy 

IYht. 1 

Vastausten jaottelu: 

Vastaukset on jaoteltu taulukon muotoon. Taulukkoon on merkitty kunkin vesi- ja ympäristöpiirin kohdalle kunkin 
menetelmiä mainintojen lukumäärä. Lähes kaikki kunnat ilmoittivat hyväksyvänsä useampia vaihtoehtoja, joten eri 
menetelmien prosentuaalisia jakautumia ei ole laskettu. 

Kaikki jätevedet käsitellään yhdessä wc-vesien erilliskäsit- pesuvesien käsittely kaikki 

tely säiliöön 

Kyselyyn saostuskaivot ilman saostus- saostuskaivot saostus- pienpuhdista- muu käsittely umpisäiliö wc- umpisäiliö wc- komposti- saostus- saostus- saostuskaivot saostus- ei vaati- umpisäiliö kaikille 

vastanneita jatkokäsittelyä kaivot + + maasuoda- kaivo(t) + mo vesille vesille + käymälä kaiva( ilman kaivot + + maasuoda- kaivo(t) + muksia jätevcsille 

kuntia imcytyso- tin imeytys- kcittiövesille jatkokäsitte- imcy- tin imeytys-

jasto/kenttä kaivo/ lyä tysojas- kaivo/kuop-

-kuoppa ta/kenttä pa 

6 3 4 1 1 4 1 4 1 2 2 

8 1 3 3 2 1 2 3 1 2 3 

10 7 1 9 9 3 

5 1 3 2 4 4 1 2 

15 3 4 15 15 

5 3 1 1 4 1 2 2 1 

4 1 2 2 3 1 2 

6 1 1 2 2 3 1 1 4 ,.., 4 2 ""' 

5 1 1 5 4 5 4 

6 1 3 ::; 3 1 1 5 

5 4 1 4 2 3 1 2 
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Kysymys 10. Millä perusteilla eri alueille on asetettu eri käsittelyvaatimukset loma-asuntojen 
jätevesien osalta ? 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
t) 

g) 

h) 
i) 

Huom. 

Koko maa: 

Vastausten jaottelu: 

ei eri käsittelyvaatimuksia eri alueille 
pohjavesialueille eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
vesistöjen lähellä eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
taajaan asutulla alueella eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
pohjavesialueiden ja vesistöjen lähellä eri vaatimukset kuin muilla alueilla 
vesistöjen läheisyydessä ja taajaan asutuilla alueilla eri vaatimukset kuin muilla 
alueilla 
pohjavesialueilla, vesistöjen läheisyydessä ja taajaan asutuilla alueilla eri vaatimukset 
kuin muilla alueilla 
tapauskohtaisesti eri vaatimukset 
muu syy 

Rantakaava-alueilla noudatetaan kaavan määräyksiä Goista ei tietoa) 

Vastausten jakauma: 
yht. kpl % vastanneista 

a) 17 19,8 
b) 5 5,8 
c) 13 15,1 
d) 2 2,3 
e) 14 16,3 
t) 17 19,8 
g) 5 5,8 
h) 11 12,8 
i) 2 2,3 

yht. 86 

Kysymys 11. Miten toimeenpanoa ja käyttöä valvotaan ? 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Koko maa: 

Vastausten jaottelu: 

tehdään lopputarkastus ja tyhjennyksille annetaan kirjanpitovelvoite 
tehdään lopputarkastus, ei käytön valvontaa 
ei lopputarkastusta, tyhjennyksille kirjanpitovelvoite 
edellytetään lopputarkastuksen pyytämistä (tai vastaavaa), ei käytön valvontaa 
ei lopputarkastusta, ei käytön valvontaa 

Vastausten jakauma: 
yht. kpl % vastanneista 

a) 3 3,5 
b) 62 72,1 
c) 1 1,2 
d) ,., 

2,3 ,., 

e) 18 20,9 
yht. 86 
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Kysymys 12. Miten saostuskaivolietteen käsittely on hoidettu kunnassanne ? 

Vastausten jaottelu: 

a) johdetaan jätevedenpuhdistamolle 
b) kompostointi 
c) neste jätevedenpuhdistamolle, loput kaatopaikalle 
d) kaatopaikalle 
e) pellolle 

Vastausten jakauma: 

yht. kpl 
Koko maa: a) 61 

b) 6 
c) 18 
d) 1 

yht. 86 

Kysymys 13. Miten umpikaivolietteen käsittely on hoidettu kunnassanne ? 

Vastausten jaottelu: 

a) johdetaan jätevedenpuhdistamolle 
b) kompostointi 
c) kaatopaikalle 
d) pellolle 

Vastausten jakauma: 

Koko maa: a) 
b) 
d) 
e) 

yht. kpl 
63 
4 

19 
0 

yht. 86 

% vastauksista 
70,9 

7,0 
20,9 

1,2 

% vastanneista 
73,3 

4,7 
22,1 

0 



LIITE 1/10 74 

Kysymys 14. Kuka antoi nämä kuntaa koskevat tiedot ? 

Vastausten jaottelu: 

Koko maa vastanneiden nimike (kaikkien vastauksissa olleiden nimikkeiden mukaan, yhdistetyt ovat 
yhteensä 1 nimike): 

yht. kpl % (nimikkeistä) 

a) ympäristönsuojelusihteeri 28 34,6 
b) terveystarkastaja 27 33,3 
c) rakennustarkastaja 7,5 9,3 
d) ympäristösihteeri 4,5 5,6 
e) kunnanrakennusmestari 2,5 3,1 
f) ympäristönsuojelupäällikkö 2 2,5 
g) ympäristöviraston johtaja 1 1,2 
h) ympäristöhygieenikko 1 1,2 
i) terveysinsinööri 1 1,2 
j) eläinlääkäri 1 1,2 
k) tarkastusteknikko 1 1,2 
l) kunnanjohtaja 1 1,2 
m) rakennusval vonnan kanslisti 1 1,2 
n) ympäristötarkastaja 0,5 0,6 
o) nimike tuntematon 2 2,5 

yht. 81 nimikettä 
(yht. 86 kuntaa) 
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LIITE 2. OTTEITA ERÄISTÄ ALUEELLISISTA VESIENSUOJELUSUUN
NITELMISTA 

Haja-asutuksen osuutta hajakuormituksesta on selvitetty useissa alueellisissa vesien
suojeluselvityksissä. Näissä on arvioitu myös yhden asunnon tuottamia kuormituksia. 
Lähtöarvoissa onkin aina epävarmuutta. Seuraavassa on referoitu eräitä alueellisia 
vesiensuojeluselvityksiä. Lahtisen (1988), Kaijalaisen (1992) ja Kuopion vesi- ja 
ympäristöpiirin (1992) selvityksissä on käytetty Kaupin (1979) esittämiä arvoja haja
asutuksen vesistöön kohdistuvan kuormitukselle, jotka ovat fosforin osalta 0,12 kg/as/a 
ja typen osalta 0,30 kglas/a. 

Vantaanjoen vesistön hajakuormitusselvitys (Vantaanjoen ja Helsingin vesien
suojeluyhdistys 1986) 

Selvityksessä on referoitu kuormituksen arvioimiseksi Mäkisen (1983), Silfverbergin 
(1982), Vakkilaisen (1981) ja Kaupin (1979) tutkimuksia. Selvityksessä verrattiin 
Kaupin (1979) arvoja edellä mainittuihin käsikirjatietoihin, fosforin osalta 3 g/as/d eli 
1,1 kg/as/a ja typen osalta 12 g/as/d eli 4,4 kg/as/a, ja todettiin Kaupin (1979) arvojen 
olevan fosforin osalta 11 % ja typen osalta 7 % potentiaalisista arvoista. 

Selvityksessä päädyttiin arvioimaan, että eri kunnissa 50-70 % potentiaalisesta 
fosfori- ja typpikuormituksesta kulkeutuu kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyvai
heen kautta ojiin tai pohjaveteen. Tämä tarkoittaisi fosforin osalta 0,55-0,77 kg/as/a 
ja typen osalta 2,2-3,07 kglas/a. Vesistöihin asutuksen potentiaalisesta fosfori- ja 
typpikuormituksesta arveltiin päätyvän keskimäärin 25 % eli fosforin osalta 
0,27 kg/as/a ja typen osalta 1,1 kg/as/a. 

Viemäröimättömän asutuksen osuus Vantaanjoen vesistön vuotuisesta ravinnekuormi
tuksesta oli fosforin osalta 18,4 % ja typen osalta 3,8 %. Hajakuormituksesta viemä
röimättömän asutuksen osuus oli fosforin osalta 31,8 % ja typen osalta 8,8 %. Haja
asutuksen osuus vuotuisesta kokonaisfosforikuormituksesta oli 8,8 % ja kokonaistyp
pikuom1ituksesta 1,8 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksen vuotuisesta koko
naisfosforikuormituksesta oli 15,3 % ja kokonaistyppikuormituksesta 4,2 %. 

Myllyjoen hajakuormitusselvitys, Kinnula (Lahtinen 1988) 

Selvityksessä haastatelluista haja-asutuksen talouksista oli 81 %:lla vesikäymälä ja 
14 %:lla kuivakäymälä. Asumisjätevedet johdettiin pelkästään saostuskaivoon 
62,3 %:ssa, maastossa 7,3 %:ssa, umpikaivoon 10,6 %:ssa ja kunnalliseen viemäriin 
11,8 %:ssa talouksista. Saostuskaivoista 72 % oli 2-osaisia, 15 % 1-osaisia, 11 % 3-
osaisia ja loput 2 % yli 3-osaisia. 

Selvityksessä on käytetty haja-asutuksen potentiaalisina kuormitusarvoina käsikirjojen 
arvoja 75 g/as/d biologisen hapenkulutuksen, 3 glas/d fosforin ja 12 glas/d typen 
osalta. Vesistöön kohdistuvan kuormituksen laskemiseksi käytetään Kaupin (1979) 
esittämiä arvoja. Haja-asutuksen osuus kokonaiskuormituksesta oli Myllyjoen vesistön 
alueella 2,0 % fosforin ja 0,2 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaa
vasti 0,3 % ja 0,04 %. Haja-asutuksen kuormituksen osuus hajakuormituksesta oli 
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5,2 % fosforin ja 0,8 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 
0,7 % ja 0,1 %. 

Oulujoen vesistöä muuttavasta toiminnasta ja sen vesistövaikutuksista (Vesi- ja 
ympäristöhallitus 1990) 

Selvityksessä viitataan haja-asutuksen kuormituksen osalta käsikirjoista pera1sm 
oleviin tietoihin yhden ihmisen tuottamaan fosforin (3 g/as/d) ja typen (12 g/as/d) 
määrään ja Kaupin (1979) tutkimuksen mukaisiin haja-asutuksen vesistöön kohdistu
vaan kuormitukseen. Selvityksessä todetaan, että pääosa Oulujokilaakson haja
asutusalueen kiinteistöistä kuuluu yleiseen vesijohtoverkostoon. Maaperä on yleisesti 
ottaen tiivistä ja asutus on sijoittunut nauhamaisesti jokivarteen lähelle vesistöä. 

Selvityksessä todetaan, että Kaupin (1979) tutkimuksen arvojen käyttö ei näin ollen 
ole perusteltua, vaan niiden voidaan katsoa edustavan pienintä mahdollista vesistö
kuormitusta. Selvityksessä on käytetty fosforin ominaiskuormitusarvona 0,24 kg/as/a 
ja typen ominaiskuormitusarvona 0,62 kg/as/a (22 % ja 14 % potentiaalisista kuormi
tuksista). 

Selvityksessä on arvioitu haja-asutuksen osuuden kokonaiskuormituksesta olevan 
fosforin osalta 6,9 % ja typen osalta 1,2 %. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaa
vasti 0,4 % ja 0,1 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksesta oli fosforin osalta 
8,7 % ja typen osalta 2,4 %. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 0,5 % ja 
0,1 %. 

Kiiminkijoen vesiensuojelusuunnitelma (Hynninen 1991) 

Suunnitelman haja-asutusalueilla sijaitsevista talouksista kuului 68 % yleiseen 
vesijohtoon. Haja-asutuksen talouksista oli sisäkäymälä 78 %:lla ja ulkokäymälä 
22 %:lla. Jätevetensä imeytti maahan 25 % talouksista ja 56 % käytti kiviheitoketta. 
Ojaan laskettiin 3 % ja umpikaivoon 7 % jätevesistä. Loma-asutuksen jätevesistä 
63 % imeytettiin maahan. 

Biologisen hapenkulutuksen osalta käytetään Siikajoen vesiensuojelusuunnitelmassa 
(Vesihallitus 1985) haastatteluaineiston pohjalta esittämää arvoa 3,4 kg/as/a. Suunni
telmassa käytetään Saaren (1988) arvioimia ominaiskuormitusarvoja potentiaalisesta 
kuormituksesta 22 % fosforin ja 14 % typen osalta. Poikkeuksena on ollut Utajärvi, 
jonka suuren umpisäiliöiden osuuden vuoksi on käytetty Kaupin (1979) arvoja 
sellaisenaan. 

Suunnitelmassa on arvioitu haja-asutuksen osuuden kokonaiskuormituksesta olevan 
kesäaikana fosforin osalta 19,0 % ja typen osalta 5,7 %. Loma-asutuksen osuudet 
olivat kesäaikana vastaavasti 3,2 % ja 1,1 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormi
tuksesta oli kesäaikana fosforin osalta 21,8 % ja typen osalta 11,4 %. Loma-asutuksen 
osuudet kesäaikana olivat vastaavasti 3,7 % ja 2,1 %. 
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Längelmäveden reitin vesiensuojelututkimus (Bilaletdin ym. 1992) 

Längelmäveden laadun ja vaativien käyttömuotojen perusteella se on luokiteltu 
kuuluvaksi erityissuojelua vaativiin vesistöihin. Tutkimuksessa on käytetty yhden 
henkilön kuormitusarvoina fosforin ja typen osalta 3,4 g/as/d (eli 1,2 kg/as/a) ja 15,0 
g/as/d (eli 5,5 kg/as/a). Haja-asutuksen vesistöön kohdistuvan kuormituksen laskemi
seksi on lähtökohtana ollut kiinteistöjen sijoittuminen vesistöön nähden ja käytetyt 
jätevesien puhdistusmenetelmät seuraavasti: 

Etäisyys vesistöstä 

alle 100 m 
100 - 200 m 
200 - 500 m 
yli 500 m 

Fosfori 
(kg/as/a) 

0,8 
0,6 
0,3 
0,1 

Typpi 
(kg/as/a) 

3,3 
2,6 
1,3 
0,4 

Längelmäveden valuma-alueella kiinteistöistä 43 % sijaitsee alle 200 m vesistöstä: 

Kiinteistön etäisyys vesistöstä % 

alle 100 m 31 
100 - 200 m 12 
200 - 500 m 19 
500 - 1000 m 18 
yli 1000 m 20 

Längelmäveden valuma-alueen haja-asutuskiinteistöistä puolet käsitteli jätevetensä 
vain saostuskaivojen avulla. 

Loma-asutuksen kuormitus on puolestaan laskettu siten, että kiinteistöt sijaitsevat alle 
100 m:n etäisyydellä vesistöstä ja niiden kuormitus on 60 % vakituisen asutuksen 
kuormituksesta. Loma-asuntojen käyttöajaksi on arvioitu 100 henkilövuorokautta 
vuodessa. 

Haja-asutuksen osuus Längelmävedellä kokonaisfosforikuormituksesta oli 5,4 % ja 
kokonaistyppikuormituksesta 1,3 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksesta oli 
8,9 % fosforin ja 2,7 % typen osalta. Loma-asutuksen osuus kokonaisfosforikuormi
tuksesta oli 1,4 % ja kokonaistyppikuormituksesta 0,3 %. Loma-asutuksen osuus 
hajakuormituksesta oli 2,3 % fosforin ja 0,6 % typen osalta. 

Rautalammin reitti - kansallisvesi (Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri 1992) 

Selvityksessä on käytetty haja-asutuksen vesistökuormituksen laskemiseksi Kaupin 
(1979) esittämiä arvoja. Haja-asutuksen osuus vesistön fosforikuormituksesta on 
1,8 % ja typpikuormituksesta 0,2 %. Haja-asutuksen osuus haja-kuormituksesta on 
Rautalammin reitillä fosforin osalta 3,4 % ja typen osalta 0,8 %. 
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Sonkajärven reitin vesien käytön yleissuunnitelma (Kaijalainen 1992) 

Yleissuunnitelman yhtenä perusselvityksenä on Kaasisen (1984) selvitys, josta ilmenee 
Sonkajärven reitin kuormitus. Haja-asutuksen aiheuttama ravinnekuormitus on laskettu 
käyttäen Kaupin (1979) esittämiä arvoja. 

Haja-kuormituksen osuus Sonkajärven reitin vesistökuormituksesta oli vuonna 1984 
Kaasisen (1984) mukaan 2,5 % fosforin ja 0,4 % typen osalta. Haja-asutuksen osuus 
hajakuormituksesta oli 3,9 % fosforin ja 0,7 % typen osalta. 

Vitträskin hajakuormitusselvitys (Ranta 1992) 

Selvityksen mukaan lähes kaikissa Kirkkonummella sijaitsevan Vitträskin rannalla 
vakituisesti asutuissa kiinteistöissä on vesikäymälä, joissakin useitakin kappaleita. 
Vakinaisten asuntojen asuinrakennusten käymälöistä 59 %:n jätevedet johdettiin 
umpisäiliöihin, 19 %:n saostuskaivojen kautta ojaan tai puroon ja 13 %:n saostus
kaivojen kautta maahan. 

Selvityksessä on käytetty yhden henkilön potentiaalisen kuormituksen arvoina yleisesti 
käytettyjä käsikirja-arvoja 1,1 kg/as/a (3 g/as/d) fosforin ja 4,4 kg/as/a (12 g/as/d) 
typen osalta. Vesistöön kohdistuvan kuormituksen osalta on arvioitu 25 % potenti
aalisesta kuormituksesta joutuvan vesistöön. Haja-asutuksen osuus kokonaiskuormi
tuksesta oli 14,4 % fosforin ja 1,9 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet koko
naiskuormituksesta olivat vastaavasti 12,7 % ja 1,7 %. Haja-asutuksen osuus haja
kuormituksesta oli 21,4 % fosforin ja 9,3 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet 
olivat vastaavasti 18,8 % ja 7,9 %. 

Onkamoiden vesiensuojelusuunnitelma (Mononen 1993) 

Suunnitelman mukaan Onkamoiden rannoilla on yhteensä 480 kesämökkiä ja ympäri
vuotisessa käytössä olevaa asuntoa. Jätevesien käsittely on viime vuosiin saakka 
hoidettu kiinteistökohtaisesti pääasiassa saostuskaivojen ja maahan imeytyksen avulla. 
Nykyisin rantakiinteistöjen vesikäymälöiden jätevesille edellytetään rakennettavaksi 
umpisäiliö. 

Kuormituksen osalta viitataan yhden henkilön aiheuttaman kuormituksen osalta (esim. 
Santala 1990) arvoihin 3,4 g/as/d fosforin osalta ja typen osalta 15,0 g/as/d. Samoin 
viitataan Kaupin (1979) esittämiin arvoihin. Lopullisen vesistökuormituksen todetaan 
kuitenkin riippuvan asunnon etäisyydestä vesistöstä ja suunnitelmassa onkin laskettu 
vesistökuormitus Viitasaaren (1990) esittämien arvojen pohjalta. Viitasaaren (1990) 
mukaan haja-asutuksen vesistökuormitus riippuu etäisyydestä vesistöön seuraavasti: 

etäisyys vesistöstä fosfori typpi 
(kg/as/a) (kg/as/a) 

alle 100 m 0,64 2,40 
100 - 1000 m 0,37 1,72 
yli 1000 m 0,10 1,03 
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Loma-asutuksesta aiheutuvaksi kuormituksen arvioinnissa on käytetty arvoja 0,18 kg 
fosforia ja 0,66 kg typpeä vuodessa loma-asuntoa kohti. Arvio on tehty 100 vuotuisen 
yöpymisvuorokauden perusteella. 

Haja-asutuksen osuus Onkamoiden ravinnekuormituksesta oli suunnitelman mukaan 
6,8 % fosforin ja 1,5 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 
2,7 % ja 0,5 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksesta oli 12,7 % fosforin ja 
5,7 % typen osalta. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 5,1 % ja 1,9 %. 

Pyhäjoen vesiensuojelun yleissuunnitelma (Viikinkoski ja Hynninen 1993) 

Suunnitelmassa on laskettu haja-asutuksen fosfori- ja typpikuormitukset vesistöön 
Viitasaaren (1990) esittämien arvojen perusteella sillä poikkeuksella, että yli 500 met
rin etäisyydellä vesistöstä fosforikuormitukseksi otettiin 0,1 kg/a ja typpikuormituk
seksi 1,03 kg/a. Lisäksi mikäli jätevedet johdettiin saostuskaivojen kautta maape
räkäsittelyyn, oletettiin sekä fosfori- että typpikuormituksen vesistöön puolittuvan. 
Loma-asutuksen etäisyydeksi vesistöstä oletettiin olevan alle 100 metriä ja vuodessa 
yöpymisvuorokausia oletettiin kertyvän 120 kpl. Loma-asunnon vuosikuormitus on 
siten 0,21 kg/a fosforia ja 0,8 kg typpeä. 

Pyhäjokialueella asuu haja-asutusalueilla viemäröinnin ulkopuolella 44 % väestöstä. 
Haja-asutuksen fosforikuormitus on kuitenkin noin 66 % asumisjätevesien (haja
asutus ja taajamat) aiheuttamasta kokonaisfosforikuormituksesta. 

Haja-asutuksen etäisyys vesistöstä Pyhäjokialueella on seuraava: 

etäisyys vesistöstä 

alle 100 m 
100 - 500 m 
yli 500 m 

% asukkaista 

30 
30 
40 

Haja-asutuksen osuus Pyhäjoen kokonaisfosforikuormituksesta oli 5,1 % ja kokonais
typpikuormituksesta 1,4 %. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 0,3 % ja 
0,1 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksesta oli 9,0 % fosforin ja 3,3 % typen 
osalta. Loma-asutuksen osuudet olivat vastaavasti 0,5 % ja 0,2 %. 

Yhteenveto 

Haja-asutuksen jätevesikuormitusta käsittelevissä alueellisissa vesiensuojeluselvityk
sissä on haja-asutuksen vesistökuormitusta arvioitu hyvinkin vaihtelevasti. Fosforin 
osalta on vesistökuorma ollut kyseisten selvitysten mukaan 0,33 - 1,22 g/as/d (0,12 -
0,44 kg/as/a) ja typen osalta 0,82 - 5,18 g/as/d (0,30 - 1,89 kg/as/a). Haja-asutuksen 

osuus kokonaiskuormituksesta kyseisillä alueilla on ollut fosforin osalta 1,8 - 19,0 % 
ja typen osalta 0,2 - 5,7 %. Haja-asutuksen osuus hajakuormituksesta on vastaavasti 
ollut 3,4 - 21,8 % fosforin ja 0,8 - 11,4 %. Taulukkoon 3 on koottu edellä referoitu
jen alueellisten vesiensuojeluselvitysten hajakuormituksen ja haja-asutuksen kuormi
tusosuudet. 
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LIITE 3. PIENTEN JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYMENETELMIEN 
MATERIAALIT JA RAKENNUSKUSTANNUKSET 

Torsti Karimo 
Toivo Lapinlampi 

Tämä kustannusselvitys perustuu Torsti Karimon vuonna 1990 tekemään insinöörityö
hön "Pienten jäteveden maaperäkäsittelymenetelmien materiaalit ja rakennuskustan
nukset". Silloin selvitetyt kustannukset on tarkistettu vuoden 1994 touko- ja kesä
kuussa (toukokuun rakennuskustannusindeksi oli 101,9) ja eräiltä osin täydennetty. 

Maaperäkäsittelymenetelmien kokonaiskustannukset on jaoteltu seuraavasti: 

materiaalikustannukset 
rakennuskustannukset 
maaperä- ja suunnittelukustannukset 

Materiaalikustannukset perustuvat valmistajien tai maahantuojien ohjehinnastoihin sekä 
puhelintiedusteluihin, joten eri valmistajien tuotteet eivät tuotekohtaisesti ole vertailu
kelpoisia. Hintoihin vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: kansistojen kiinnitykset, 
materiaali, kilpailutilanne, tarjoukset ja varastotilanne. Vertailuhinta on saatu laske
malla keskiarvo useammasta samanlaisesta tuotteesta, ja jos tuotteita on ollut useam
pia, on kallein ja halvin jätetty pois vertailuhintaa laskettaessa. Hinnat eivät sisällä 
kuljetuskustannuksia. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. 

Materiaalihankinnoissa ei ole otettu huomioon pienintä myyntierää. Omatoimirakenta
jalle hankintahinta voi muodostua kalliimmaksi kuin esimerkiksi urakoitsijalle, koska 
urakoitsija saa paremmat alennukset isoista eristä. Vastaavasti omatoimirakentaja voi 
ostaa tarjoustuotteita, jolloin hinta voi olla huomattavasti edullisempi kuin ohjevähit
täismyyntihinnalla ostettaessa. 

Kokonaishintoihin vaikuttavat saatavat alennukset, hankintamäärät ja ajankohta. Be
tonikaivohinnat on laskettu vesi- ja ympäristöhallituksen mallipiirustusten mukaan. 
Muovikaivot eivät sisällä ankkurointikustannuksia ja muovisten kokoomakaivojen 
hinnat on laskettu valmistajan ohjehinnastossa esiintyvän salaojakaivohintojen 
perusteella. 

Rakennuskustannukset jakaantuvat maarakennustöiden kustannuksiin ja putkiasennus
kustannuksiin. Massat, konetöiden kestoajat ja oman työn osuus perustuvat sekä 
Karimon selvitykseen että vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuun "Työmaiden 
työsuunnittelun tietokortteja" (Vesi- ja ympäristöhallitus 1988). Tietokortteihin 
sisältyy Helsingin kaupungin maarakennusalan kunnallisteknillisten töiden taloudelli
suusstandardeja, joita soveltaen konetyön kaivuajat on laskettu. Putkiasennuskustan
nukset perustuvat työehtosopimukseen (Putkijohto- ja putkieristysalan työehtosopimus 
ja suorituspalkkaustyöt 1994). 

Suunnittelukustannukset perustuvat Karimon selvitykseen siten, että hintatiedot on 
korjattu vuoden 1994 toukokuun tasoon kokonaisindcksin avulla. 
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Kustannuksissa on oletettu, että rakentaja tekee itse kaikki ns. aputyöt. Jollei näin 
voida menetellä, on lisäkustannukset huomioitava hankkeen kokonaiskustannuksia 
laskettaessa. Kaivukustannuksia laskettaessa on kaivutyöhön laskettu aputyöksi 
merkinnäyttö kaivukoneelle ja lapiotyöt. 

Aputöiksi on katsottu seuraavat työt: raivaus, esivalmistelut, tavaran hankinta, 
kuljetukset, lapiotyöt, kaivoasennusaputyöt, lävistysyhteiden reikien piikkaus, läpi
vientien tiivistys, kaivonrenkaiden tiivistys, eristeiden ja suodatinkankaiden levitys 
sekä maaperänäytteiden ottaminen. Aputöitä vähentävät valmiiden kaivojen ja 
elementtiosien käyttö. Betonirengaskaivoissa luotettavaan tiiviyteen päästään joko 
käyttämällä EK-kaivonrenkaita timanttiporaustiivisteillä varustettuna tai käyttämällä 
valmiskaivoja. 

MATERIAALIKUSTANNUKSET 

Saostuskaivo 

Saostuskaivo voidaan tehdä betonirenkaista vesi- ja ympäristöhallituksen malli piirros
ten VYH 37.10 ja 37.33 mukaisesti tai valita tehdasvalmisteinen saostuskaivo. 

Saostuskaivotyypit: 

A. 
B. 

osista rakennettu 
valmiskaivo 

A. Osista rakennetut kaivot 

Betoniset uurreliitoskaivonrenkaat, kestävyys B-luokka. 

A.l. 

A.2. 

Mallipiirroksen VYH 37.10 mukainen 
Kahdesta kaivosta 3-osainen betonirengaskaivo 

betonikansistolla 
valurautakansistolla 

Malli piirroksen VYH 37 .33 mukainen 
Kolmesta kaivosta 3-osainen betonirengaskaivo 

betonikansistolla 
valurautakansistolla 

4032,-
5075,-

4973,-
6539,-
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B. Valmiskaivot 

Muoviset kaivot (hinnat eivät sisällä ankkurointia) 
B.l. Ekofinn 3000 L 4-osainen 
B.2. Ekofinn 2000 L Trapper 
B.3. Uponal Sako 2000 L 3-osainen 
B.4. Uponal Sako 1500 L 2-osainen 
B.5. Uponor selkeytyssäiliö 3002 3000 L 2-osainen 
B.6. Uponor selkeytyssäiliö 3003 3000 L 3-osainen 
B.7. Lahko Sako 3000 L 3-osainen 
B.8. Septek Oy 3000 L 3-osainen 
B.9. Septek Oy 2000 L 2-osainen 

Vertailuhinta muovikaivolle 
Vertailuhinta muovikaivolle 

Gätevedet) 
(vain pesuvedet) 

Betoniset kaivot (hinnat eivät sisällä kuljetusta) 
B.10. Lohja Lokalo 2800 L 3-osainen (betonir.) 

Jakokaivo 

7548,-
5600,-
7868,-
6693.-
5697,-
6112,-
5370,-
3030.-
2500,-

5921,-
4963,-

4990,-

Jakokaivo tehdään betonirenkaista 0 600 mm tai valitaan tehdasvalmisteinen jako
kaivo. Kaivo tulee rakentaa niin, että se voidaan helposti tarkastaa ja tarvittaessa 
puhdistaa. 

Jakokaivotyypit: 

A. 
B. 

betonirenkaista rakennettu 0 600 mm 
tehdasvalmisteinen muovinen jakokaivo 

A. Betonirenkaista rakennettu 0 600 mm 

A.l. Jakokaivo betonirenkaasta (h=l000 mm) 
betonikannella 
valurautakannella 

B. Tehdasvalmisteinen muovinen jakokaivo 

B.l. 
B.2. 

Uponal Sako jakokaivo 
Ekofinn Trapper jakokaivo 

Vertailuhinta muoviselle jakokaivolle 

814,-
1335,-

1341,-
1409,-

1375,-
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Kokoomakaivo 

Kaivotyypit: 

A. 
B. 
C. 

betonircnkaista rakennettu 0 600 mm 
salaojakaivo 0 315 
muovinen clcmcnttikaivo 

A. Betonirenkaista rakennettu 0 600 mm 

A.l. Kokoomakaivo betonirenkaista (h=2000 mm) 
betonikannella 
valurautakannella 

B. Muovinen salaojakaivosta rakennettu 0 315 mm 

Ei telcskooppinen, korkeus 1900 mm, sorapesä 200 mm 
B.l. Uponor kaivohattu RST 
B.2. KWH kaivohattu RST 
B.3. Hafab kaivohattu RST 

Vertailu hinta 

C. Muoviset elementtikaivot 

Ei teleskooppinen, korkeus 1900 mm, sorapesä 540 mm 
C.l. Uponal Veto 600 varustettu muovikannella 

Imeytysosa ja maasuodatin 

Yleistä 

805,-
1327,-

1222,-
1520,-
1222,-

1321,-

1496,-
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Massojen ja tarvittavien materiaalien laskennassa on käytetty vesi- ja ympäristöhal
lituksen julkaisun "Rakentamisen nimikkeistö ja rakennusosien mittausperusteet" 
(Vesi- ja ympäristöhallitus 1989) ohjeita. 

Laskenta on suoritettu mallipiirrosten VYH 37.35 (imeytyskenttä) ja VYH 37.40 
(maasuodatin) mukaisille yhden talouden järjestelmille ohjekirjasessa "Pienet jäteveden 
maapuhdistamot" (Santala 1990) olevien taulukoiden 8 ja 9 mitoitusluokkien perus
teella. 

Huom. Laskennassa imeytysojastoa ei ole eritelty vaan sen rakennuskustannuk
set sisältyvät imeytyskentän kustannuksiin. 
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Kustannuslaskelmassa käytettyjä määritelmiä: 

Luokka Putkiston pituus Kentän pinta-ala 

Imeytyskenttä lk 1 2 X 7,5 m 20 m2 

Imeytyskenttä lk 2 2 X 9,5 m 25 m2 

Imeytyskenttä lk 3 2 X 13,0 m 34 m2 

Maasuodatin lk 1 2 X 8,0 m 20 m2 

Maasuodatin lk 2 2 X 6,0 m 17 m2 

Imeytys- ja kokoomaputkisto 

Putkistoon on laskettu kaikki osat jakokaivosta tarkastusputken päähän tai kokooma
kaivoon asti. Läpiviennit kaivoon kuuluvat kaivokustannuksiin. Imeytysputkena on 
joko rakennuspaikalla umpiputkesta rei'itetty sadevesi- tai viemäriputki, tai valmis 
imeytysputki. Kokoomaputkena on joko salaaja putki tai rakennuspaikalla rei'itetty 
putki. 

Taulukko 1. Imeytyskentän<1 putkistotarvikkeet eri luokissa 

TARVIKE 

jakoputket 
kulmayhteet 45° 
kulmayhteet 88,5° 
imeytysputket 
tarkastusputket 0,75m 
puhdistustulpat 
liitosyhteet 
kaksoismuhvit 

Vertailuhinnat 

yks 

m 
kpl 
kpl 

m 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 

lk 1 
lk 2 
lk 3 

lk 1 lk 2 

4 4 
2 2 
2 2 

15 19 
2 2 
2 2 

lk 3 

4 ,., ..., 

2 
26 

2 
2 

775,-
898,-

1107,-

1) Matalaan perustettua imeytyskenttää laskettaessa on otettava huomioon mahdollisen 
pumppukaivon aiheuttamat lisäkustannukset (n. 8 000 mk). 
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Taulukko 2. Maasuodattimen<1 putkistotarvikkeet eri luokissa 

TARVIKE yks lk 1 lk 2 

imeytysputkisto: 
jakoputket m 4 4 
kulmayhteet 45° kpl 2 2 
imeytysputket m 16 12 
kaksoismuhvit kpl 
kulmayhteet 88,5° kpl 2 2 
tarkastusputket 0,75 m kpl 2 2 
tarkastusputken hattu kpl 2 2 

kokoomaputkisto: 
tuuletusp. hattu kpl 2 2 
tuuletusputket 2,60 m kpl 2 2 
kulmayhteet 88,5° kpl 2 2 
kokoomaputket r. m 16 12 
kaksoismuhvit kpl 
kulmayhteet 45° kpl 2 2 
kokoomaputket umpi m 4 4 
kaksoismuhvit kpl 

Kaksoismuhvit lasketaan käytetyn putkipituuden mukaan. Yhteishinnassa on käytetty 
keskiarvoa, joka on saatu laskemalla putkistolle hinta kolmella eri putkihalkaisijalla: 
110, 117/100 ja 90/80 mm. 

Vertailuhinnat maasuodattimelle lk 1 
lk 2 

1660,-
1430,-

1) Matalaan perustetun maasuodattimen tarvikeluettelo eroaa edellä olevasta. Kustan
nuksia lisää pumppukaivon tarvikkeet ja kustannukset (n. 8 000 mk). 

Valmisjärjestelmät 

Uponal Sako jäteveden imeytys- /suodatusjärjestelmät: 
pesu-, talous- ja WC-vesille 
pesu- ja talousvesille 

LABKO 3 / 3000-saostusjärjestelmä 
pesu-, talous- ja WC-vesille 
pesu- ja talousvesille 

Vertailuhinta valmisjärjestelmälle 

pesu-, talous- ja WC-vesille 
pesu- ja talousvesille 

9638,-
8534,-

10890,-
9900,-

10260,-
9217,-
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Liityntäasennukset 

Liityntäasennukset jaetaan seuraavasti: 
1. tuloviemäri saostusyksikköön 
2. saostuskaivojen väliset liittymät 
3. viemäri saostusyksiköstä jakokaivoon 
4. purkuputki kokoomakaivosta avo-ojaan 

Vertailuhinta: < 6 m 
~ 6 m 

Mittaus suunnitelmasta käyttäen muhvillisia putkia. 

Suodatinmassat 

38,50 
36,19 

Suodatinmassoiksi lasketaan ne massat, jotka joudutaan hankkimaan kyseistä hanketta 
varten. 

Suositeltavat massat: 

jakokerros: pesty sepeli/somero 
suodatuskerros: betonihiekka 
kokoomakerros: pesty sepeli/somero 

16 - 32 mm 
0 - 8 mm 
8 - 16 mm 
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Taulukko 3. Suodatinmassojen menekki kenttäkoon mukaan 

Imeytyskenttä ja maasuodatin (im, ms, mim, mms)'1 

kohde lk 1 lk 2 
(m3) (m3) 

im jakokerros 8,0 11,0 
mim 11 7,0 9,0 
ms 11 8,0 6,0 
mms 11 8,0 6,0 
ms suodatuskerros 22,0 16,0 
mms 11 22,0 16,0 
ms kokoomakerros 7,0 5,0 
mms 11 7,0 5,0 

Lajikkeiden hinnat (eivät sisällä kuljetuskustannuksia): 

1. (pesty) sepeli/somero <2 

2. betonihiekka 
3. (pesty) sepeli/somero <2 

16 - 32 mm 
0 - 8 mm 
8 - 16 mm 

LIITE 3/8 

lk 3 
(m3) 

16,0 
13,0 

61,67 mk/m3 

58,00 mk/m3 

62,33 mk/m3 

1) im = imeytyskenttä 
ms = maasuodatin 

mim = matalaan perustettu imeytyskenttä 
mms = matalaan perustettu maasuodatin 

2) Materiaalikustannus sisältää pesemättömän sepelin. Pesukustannus lasketaan 
konetuntitaksan mukaan lh / 4 m3 ja pesu tapahtuu paikan päällä siten, että 
soralavaa kallistetaan riittävästi ja kuorma huuhdellaan vedellä. 

Imeytyskenttä: 
lk 1 
lk 2 
lk 3 

Matalaan perustettu imeytyskenttä: 
lk 1 
lk 2 
lk 3 

Maasuodatin ja matalaan perustettu maasuodatin: 
lk 1 
lk 2 

925,-
1272,-
1851,-

810,-
1041,-
1504,-

3016,-
2204,-
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Läm pöeristy kset 

Suunnitteluohjeen "Pienet jäteveden maapuhdistamot" (Santala 1990) mallipiirrosten 
mukaan eristys on aina välttämätön. Jos ohjeista poiketen rakennetaan routarajan ala
puolelle, eristyksen voi jättää pois, mutta sen tilalla on silloin käytettävä vähintäin 
käyttöluokka II suodatinkangasta. Suositeltavin eristemateriaali on suulakepuristettu 
polystyreeni (paksuus 50 mm; puristuslujuus: pitkäaikainen 50 kPa, lyhytaikainen 
200 kPa). Materiaalimenekki on laskettu edellisen perusteella. Käytettäessä muita ma
teriaaleja voidaan taulukon pinta-aloja käyttää hyväksi soveltaen vaihtoehtoisen 
materiaalin kappalekokoa. 

Taulukko 4. Lämpöeristysmateriaalin menekki kenttäkoon mukaan 

imeytyskenttä ja matalaan 
perustettu imeytyskenttä 

maasuodatin ja matalaan 
perustettu maasuodatin 

Vertailuhinnat: 

Imeytyskenttä: 

Maasuodatin: 

lk 1 
lk 2 
lk 3 

lk 1 
lk 2 

lk 1 

20 m2 

14 kpl 

22 m2 

16 kpl 

lk 2 

25 m2 

18 kpl 

17 m2 

12 kpl 

lk 3 

34 m2 

24 kpl 

39,5 mk/m2 

790,-
987,-

1343,-

869,-
671,-

Muut eristykset, mm. tuloviemäri, kytkennät ja kaivot, lasketaan mukaan tapaus
kohtaisesti. 

Suodatinkankaat 

Maasuodattimen alemmaksi suodatinkankaaksi soveltuu käyttöluokka IV suodatinkan
gas. Näitä ei yleensä ole rautakauppatavarana, vaan tuotteen joutuu hankkimaan 
valmistajan tai maahantuojan varastosta. Pienin myytävä koko on yleensä 5 x 100 m2• 

Toimittajia ovat mm. Tensare Oy, Insinööritoimisto Sulin, Finnfoam eristeet Oy, Oy 
Algot Ab ja Kaitos Oy. 
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Laskennassa on käytetty edellä mainittujen toimittajien tehtaanhintojen keskiarvoa. 
Jos kyseinen materiaali korvataan toisella, sen on täytettävä asetetut vaatimukset. 

Mikäli eristeen tilalla käytetään suodatinkangasta, menekkiin on lisättävä pinta-alat 
taulukosta 3. 

Taulukko 5. Maasuodattimen alimman suodatinkankaan menekki 

maasuodatin ja matalaan 
perustettu maasuodatin 

Maasuodatin: 
lk 1 
lk 2 

Tiivistekalvot 

lk 1 lk 2 

20 m2 15 m2 

mk/m2 

6,20 

124,-
93,-

Tiivistekalvoa tarvitaan vain matalaan perustetun maasuodattimen pohja-altaan 
tiivistämiseen. Hintatietoon on käytetty 0,5 mm HDPE-kalvoa. Mikäli tiiviysvaatimus 
on ehdoton, kalvon paksuus valitaan tapauskohtaisesti. 

Taulukko 6. Tiivistekalvon menekki maasuodattimessa 

lk 1 lk 2 mk/m2 

menekki 68 m2 50 m2 12,93 

Kalvoista yleensä annetaan hinta tapauskohtaisesti, koska se riippuu paljon mm. 
määrästä ja rahdista. 
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RAKENNUSKUSTANNUKSET 

Maanrakennustyöt ja kustannukset 

Konetöihin on laskettu mukaan kaksi tuntia kaivukoneen siirtokuljetukseen, sekä 
kaivoasennukseen betonirengaskaivoilla 15 min /kaivonrengas. Konetyöaika on 
laskettu kaivumassojen perusteella soveltaen julkaisun Työmaiden työnsuunnittelun 
tietokortteja 1988 tietoja. Kaivutyöhön on sovellettu salaojakaivun ajoitusstandardeja, 
ja kaivutyöt edellyttävät että rakennuttaja järjestää riittävästi aputyövoimaa, jolloin 
kaivukone voi tehdä työtä jatkuvasti. Kaivumassat on laskettu julkaisun (Santala 1990) 
mallipiirroksia soveltaen. Leikkauksen seinämäkaltevuutena 1,2 metriä syvemmissä 
kaivannoissa on käytetty 1:2 ja alle 1,2 m matalammissa kaivannoissa suoraa reuna
leikkausta. Viemärikaivannon pohjan vähimmäisleveys on 0,7 m ja kaivoille jätetään 
vähintään 0,3 metrin ympärystäyttötila. Kaivumaalajiksi on oletettu hiekka ja kaivu
ajankohdaksi kuiva ajanjakso, jolloin pohjaveden korkeudesta ei ole haittaa kaivutyöl
le. Arviossa on käytetty hydraulista kaivukonetta, jonka kauhatilavuus on 300 - 600 l 
ja konekoko 8 - 13 tonnia. Vaihtomassat sijoitetaan kaivupaikan lähelle, mikäli ~ 

massat joudutaan ajamaan pois, lisätään kustannuksiin kuorma-auton kustannukset. 

Konetöiden kestoajat ovat seuraavat (sisältävät betonirengaskaivoasennukset ja 2 h 
siirtoajoa): 

Imeytyskenttä ja matalaan perustettu imeytyskenttä 

Imeytyskenttä lk 1 
lk 2 
lk 3 

Matalaan perustettu imeytyskenttä 
lk 1 
lk 2 
lk 3 

Maasuodatin ja matalaan perustettu maasuodatin 

Maasuodatin 
lk 1 
lk 2 

Matalaan perustettu maasuodatin 
lk 1 
lk 2 

Kaivurin tuntiveloitushinnat: 
Traktori-kaivuri 
Hydraulinen kaivukone 8 - 13 t 

15 h 
16 h 
17 h 

15 h 
15 h 
16 h 

22 h 
20 h 

22 h 
21 h 

187,00 mk/ h 
216,00 mk/ h 
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Konetyön vertailuhinnat: 

imeytyskenttä 

matalaan perustettu imeytyskenttä 

maasuodatin 

matalaan perustettu maasuodatin 
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Putkiasennuskustannukset 

Laskennassa on oletettu seuraavaa: 

Paikkakuntakalleusluokka I 

lk 1 
lk 2 
lk 3 
lk 1 
lk 2 
lk 3 
lk 1 
lk 2 
lk 1 
lk 2 

3179,-
3364,-
3689,-
3207,-
3322,-
3524,-
4816,-
4420,-
4860,-
4515,-
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Tuloviemäri: asennussyvyys 1,2 m, putket 10 m, kytkennät 2 kpl, olosuhdelisä 25 % 
Sakokaivot: 
- betoninen 2:sta kaivosta: putket 2.3 m, sisäiset kytkennät 2 kpl 
- betoninen 3:sta kaivosta: putket 4,6 m, sisäiset kytkennät 4 kpl 
- muovikaivot: kytkennät 2 kpl 
Viemäröinti jakokaivoon: putki 5 m, kytkennät 2 kpl, olosuhdelisä 25 % 
Imeytyskenttä: 
- lk 1: putket 20,5 m, kytkentä 2 kpl, haittatyö 10 % 
- lk 2: putket 24,5 m, kytkentä 2 kpl, haittatyö 10 % 
- lk 3: putket 31,5 m, kytkentä 2 kpl, haittatyö 10 % 
Maasuodatin: 
- lk 1: putket 46,7 m, kytkentä 2 kpl, haittatyö 10 % 
- lk 2: putket 38,7 m, kytkentä 2 kpl, haittatyö 10 % 
Purkuputki: putki 6 m, kytkentä 1 kpl 

Todellinen urakkasumma on saatu laskemalla asentajan urakkasummaksi 28 % 
todellisesta urakkasummasta. Asentajan urakkasummana on käytetty samaa prosenttia, 
kuin Karimon selvityksessä. Tässä kustannuslaskelmassa kaivoasennukset kuuluvat 
maarakennuskustannuksiin. 

Urakkasumma (US) = Normituntien summa (NHS) * Normituntikerroin (NHK) 
Todellinen urakkasumma (Ust) = (100 * US) / 28 

Toukokuussa 1994 Normituntikertoimet olivat seuraavat: 
paikkakuntakalleusluokka I 
paikkakuntakalleusluokka II 

58,70 mk/NH 
57,70 mk/NH 
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Asennuskustannukset: 
Imeytyskenttä Kaivo NHS Ust 

lk 1 Betoni 3 9,14 1916,-
Muovi 7,95 1667,-

lk 2 Betoni 3 10,34 2168,-
Muovi 9,15 1918,-

lk 3 Betoni 3 11,50 2411.-
Muovi 10,31 2161,-

Maasuodatin Kaivo NHS Ust 

lk 1 Betoni 3 15,71 3293,-
Muovi 14,02 2939,-

lk 2 Betoni 3 14,39 3017,-
Muovi 12,70 2662,-

MAAPERÄ- JA SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 

Maaperätutkimuskustannukset 

Kolme näytettä 330 mk /näyte laboratorioon tuotuna 
yhteensä: 

Suunnittelukustannukset 

Tyyppipiirustus ja asemapiirustus yhteensä: 

990,-

1047,-

Kustannus on korjattu toukokuun 1994 tilanteeseen rakennusindeksin mukaan Karimon 
selvityksestä. 

KOKONAISKUSTANNUKSET 

Maaperäkäsittelyn kokonaiskustannukset on laskettu ohjekirjan "Pienet jäteveden maa
puhdistamot" (Santala 1990) sisältämien mallipiirroksien VYH 37.35 ja VYH 37.40 
pohjalta käyttäen erilaisia saostus-, jako- ja kokoomakaivoja, joten ne edustavat 
yksittäistapauksia. Kustannustaulukko antaa siten vain suuruusluokka-arvion. 

Taulukon 7 hintoihin sisältyvät materiaali-, maaperä- ja suunnittelukustannukset sekä 
ammattitaitoisen putkiurakointiliikkeen veloitus. Investointikustannuksista on jätetty 
pois kuljetuskustannukset ja oman työn osuus, joita voidaan arvioida vain tapauskoh
taisesti. Lisäksi taulukossa esiintyvien järjestelmien kulloisiinkin todellisiin rakennus
kustannuksiin vaikuttavat materiaalivalinnat, suodatinhiekasta johtuvan imeytyskentän 
koko ja maaston korkeussuhteet. 

• 

' 
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Taulukko 7. Yhteenveto maapuhdistamoiden rakentamisen kokonaiskustannuksista eri 
olosuhteissa (asukasvastineluku 1 - 5, Q < 1 m3/d) 

Imeytyskenttä 

Matalaan perustettu 
imeytyskenttä 

Maasuodatin 

Matalaan perustettu 
maasuodatin 

15 000 - 21 500 mk 

22 000 - 28 500 mk 

20 000 - 26 500 mk 

27 000 - 34 000 mk 
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LIITE 4. HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYMENETELMÄN 
VALINTAKAA VIO 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmän valintaa on käsitelty tekstiosassa 
luvussa 8. Tässä liitteessä tarkastellaan valintaa valintakaavion avulla. Käsittely
menetelmän valinnassa on otettava huomioon monia tekijöitä. Kunnassa tai sen osa
alueella voi haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmä olla tarkkaan määritelty. 
Tällöin ei tässä esiteltyä kaaviota voida täysin soveltaa, mutta se antaa silloinkin 
ajatuksia kunnan käyttämien vaatimusten käyttökelpoisuuden ja kehittämisen tarkaste
luun. 

Kaaviota voidaan käyttää lähinnä kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelymenetelmän 
valinnassa, mutta soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös pienialaisen yhteisen 
viemäröinnin ja käsittelyn tai väliaikaisen kiinteistökohtaisen käsittelyn tapauksissa. 
Myös loma-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmän valinnassa voidaan kaaviota 
käyttää soveltuvin osin. 

Kaaviossa valintamenettelyä on yksinkertaistettu usein toistuvien valintojen kohdalla. 
Tällaisia ovat muuan muassa "maapuhdistamo mahdollinen" ja "maahanimeytys 
mahdollinen". Näihin kysymyksiin voidaan soveltuvin osin vastata luvun 7 kyseisen 
kohdan (tässä tapauksessa luvun 7.5) mukaan tai vastaavan kirjallisuuden perusteella. 
Esimerkiksi maapuhdistamo voidaan katsoa mahdolliseksi, mikäli paikalla pystytään 
rakentamaan mikä tahansa luvussa 7.5 mainituista maapuhdistamoista mukaan lukien 
harvinaisemmat ratkaisut, kuten maakumpuimeytys tai matalaan perustettu maasuoda
tin. 

Valintakaaviota käytettäessä on otettava huomioon, että kiinteistökohtaisen jätevesien 
käsittelymenetelmän valinnassa on syytä tutustua tontin olosuhteisiin paikan päällä. 
Näin voidaan varmistaa käsittelymenetelmän sopivuus tontin olosuhteisiin. Lähes 
kaikki jätevesien käsittelymenetelmät edellyttävät esikäsittelyksi saostuskaivoja. 
Kaaviossa saatavaan vaihtoehtoon on aina valittava parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa. Mikäli jätevesien käsittelyyn halutaan johdettavaksi muita kuin asumisjäte
vesiä, on aina tapauskohtaisesti harkittava yhteiskäsittelyn edellytykset. 
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